REFERAT
SEKSJONSSMØTE FREESTYLE-IDO 2017
NR. 9 I ARBEIDSPERIODEN
Dato:
12.06.2017
Tidspkt.: 17:00-20:00
Sted:
Ullevål Stadion
Tilstede: Bettina Wichmann, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Emilie Bakken, Silje Særheim
(adm), Eirik Bolme (adm)
Forfall:
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

87/16-18

Taushetserklæring
Alle seksjonsmedlemmer signerer taushetserklæring.

88/16-18

NM og avgjørelse
Seksjonen har innhentet alle nødvendig informasjon og videreformidlet
dette til generalsekretær. Saken behandles og seksjonen informeres når
saken er ferdig behandlet.

89/16-18

Saker adm-seksjon.
Alle saker som er ferdig behandlet legges inn i Trello. Generalsekretær
koordinerer og delegerer hvem i administrasjonen som svarer/behandler
saken.
Seksjonen har løpende kontakt med adm om systemet fungerer.

90/16-18

Gjennomgang av Agenda IDO AGM møte, samt notater retur til Nancy
Gogstad og Anders Gogstad som er Norges representanter på dette
møtet.
Gått gjennom de viktigste sakene. Seksjonen via administrasjonen sender
en rapport til delegater.

91/16-18

Løsning av datoer for begge NM 2018!
Utfordring å ha to ulike NM i mai. Kan et mesterskap flyttes til høsten?
-

92/16-18

NM FDJ flyttes til 28.-29. april 2018
DC 4 flyttes til 26.-27.mai
NM IDO flyttes til DC 6 27.-28.oktober 2018

Hoveddommerkurs (oppfølgingskurs) - Bekledning (Flyer)
Seksjonen ønsker en oppdatering for alle HD. Det er tilnærmet ingen
utfordringer rundt bekledning i IDO-konkurranser.

Ansvar:

Jørn Storbråten bør sjekkes opp vedrørende mandat/myndighet rundt
kursleder.
Seksjonen ser på et eventuelt hoveddommerkurs i løpet av august.

93/16-18

Behandling av Haugerud IL henvendelse
Til orientering: De ønsker å starte med freestyle.
Seksjonen behøver mer informasjon om saken før den behandles.

94/16-18

TC EM I Disco
Øyvind Gulli er bekreftet. Men behøver en til.
Administrasjonen forespør Madeleine Bjørlo.
Reserve: Emilie Bakken

95/16-18

Hoveddommer rapporter
Admin inviterer Anne Mari Furseth (DK Studio 1) til møte for utarbeidelse
av HD rapporter og oppfølging.

96/16-18

Seksjonen foreslår 5000,- for arbeidet
Behandling av diverse søknader
Administrasjonen sender vedtak til klubber som har søkt.

97/16-18

DK 2 Dance:
Dette gjelder dommere / utgifter i ido konkurranser,
Klubben ser at det ikke er økonomisk lønnsomt å arrangere DC/IDO
konkurranser. De største utgiftspostene er dommere, pokaler etc.
Forbundet legger ved anbefalinger og forslag til arrangører ved tildeling.
Seksjonen kan være behjelpelig erfaringsmessig med selve gjennomføring
av DC-konkurranser.
Arrangører av ido konkurranser
Klubber som har et stort antall IDO utøvere bør arrangere DCkonkurranser.

98/16-18

-

Budsjett so far

