Innkalling
Nr 10- 2016-2018

Freestyle IDO-seksjonen
Dato:
4. september 2017
Tidspkt.: 17.30 til 20.30
Sted:
Idrettens hus, Ullevål stadion
Innkalt : Bettina Wichmann ,Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Ann-Kristin Helleberg, Emilie
Bakken, Eirik Bolme (adm) referent, Silje Stave (student) Janne Krågå (adm, fra sak 103).
Forfall: Torild Seeberg

Saks nr. /
år
99/16-18

Hva saken gjelder / vedtak
Referat nr 8:
Referat nr 9
Forslag til vedtak : Referatene er godkjent i trello og protokoll
legges ut.

Ansvar:

Seksjon

Innkalling godkjennes..
Inhabilitet: Er noen i styret inhabil i saker som skal behandles?
Saker til eventuelt

Ingen inhabile

100/16-18

Vedtak siden siste møte:
- Øyvind Gulli dommer Nordisk 2017
- ADFP – Wenche Hansen (administrasjonen sender
referatmal for internasjonale møter).
- Joakim Visnes (Søknad om økonomisk støtte)

Adm

101/16-18

Kort info fra Hovedstyremøte 23. august (updates rundt
organisasjon etc)
- Generalsekretær som fratrer sin stilling 15.09.2017
- Toppidrett (samarbeid med på tvers av grener)

Seksjon

102/16-18

Breddemidler
Rapport fra Studio 1 og 2 Dance:
Mangler skriftlig rapport. Administrasjonen purrer opp.

Adm

103/16-18

Evaluering VM u disco / EM i jazz og moderne
Se vedlegg nr 1

adm

Tiltak til klage:
- Innført møter i forkant av mesterskap med team captains,
reiseleder, seksjon og administrasjon.
- Opprettet en ny organisasjonshåndbok for organisering av
internasjonale mesterskap.
- Vurdering av reiseledere/ansvarlige.
- Klager må sendes via klubb!
104/16-18

Hoveddommerkurs (dessverre avlyst)
Dette er ikke bra, vi hadde 2 påmeldte, og tilbakemeldingene
jeg har fått er at man IKKE betaler for dette, dette må vi
diskutere, da vi MÅ ha dette gjennomført.

Adm

Adminstrasjonen sender ut en forespørsel til alle hoveddommere
omhandlet hvorfor de ikke meldte seg på seminaret.
105/16-18

Gjennomgang av budsjett/regnskap 2017

Seksjon

Utsetter saken til neste møte
106/16-18

Gjennomgang av NM saken, og utferdigelse av svar til de
impliserte parter.
-

Adm

Seksjonen ønsker at TDK skal sendes direkte fra TDK til
involverte parter.
Seksjonen innfører følgende tiltak:

Det tilstrebes å nominere utenlandske hoveddommere i både FDJ
NM og DOTY 2018. Administrasjonen tar ut hoveddommere.
Vedtaket trer i kraft fra 01.01.2018
107/16-18

PA-prosjekt:
Sak fra studio 1:
Vi startet opp et PA prosjekt for et par år tilbake. Prosjektet var en
del av praksis for en av studentene på lederutdanning i NIF, men
ble ikke sluttført.
Hensikten med prosjektet var blant annet å skape en bro mellom
pedagoger fra KIO og Norges Danseforbund.
Er det ønskelig at vi starter opp dette prosjektet på ny?
I følge Studio 1 er det et stort behov for instruktører innen grenen.

Adm

Eirik sjekker opp status med Tor Erling.
108/16-18

Fokus på topp, samt felles landslagssamlinger

Adm

Utsetter saken til neste møte.

109/16-18

Fastsettelse av konkurranser 2018

Seksjon/Adm

-

110/16-18

Sendt ut purring på utlysning av konkurranser som ikke er
tildelt.
- Send henvendelse til Victory Dance angående DC 5 2018.
- Administrasjonen sender ut tildelingen og returnerer en
bekreftelse for booking av hall snarest (utgangen av
oktober).
For få IDO konkurranser i 2 halvår

Seksjon

DC 7 – 2018? Rekrutteringskonkurranse? Utsettes til neste møte

111/16-18

Øyvind skal dømme Nordisk

Adm

Enstemmig vedtatt
112/16-18

Delegat til ADFP møte

Adm

Wenche Hansen representerer Norge i England.
113/16-18

Eventuelt
Dommeruttak av internasjonale dommere (DC + NM og
DOTY)
Bør dommeruttak av utenlandske dommere ligge hos
administrasjonen?
- Heidi utarbeider en smørbrødliste til uttak av internasjonale
dommere som sendes til Janne.
- Når dommerpanelet er klart sendes det til arrangør for
bestilling av reise/opphold.
- Uttatte internasjonale dommere behøver ikke å være
lisensierte IDO-dommere.
- Forbundet anbefaler 3 internasjonale og 2 nasjonale + en
hoveddommer til DC-konkurranser (økonomi).
- Dommeruttaket bør være klart seneste 3 måneder før
konkurransen avholdes.
Klage fra nasjonal dommer i forhold til oppsatt hoveddommer.
- Grunnlaget for klager oppleves uklar/tynn. Saken
omhandlet NM Freestyle 2017 har ikke noe med helgens
dommerpanel.
- Hoveddommer står og et svar returneres til avsender.

114/16-18

Neste møter
Mandag 09.10.2017 – 17:00-20:00
Mandag 13.11.2017 – 17:00-20:00
Mandag 04.12.2017 – 17:00-20:00
Lørdag 27.01.2017

Seksjon

