Referat
Nr 14- 2016-2018

Styremøte Freestyle IDO-seksjonen
Dato:
12.februar 2018
Tidspkt.: 17.00 til 20.30
Sted:
Idrettens hus, Ullevål stadion
Innkalt : Bettina Wichmann ,Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Emilie Bakken, Anne Cathrine
Røste (adm) sak 143 og 144
Forfall: Ann-Kristin Helleberg, Torild Seeberg

Saks nr. /
år
143/16-18

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjennelse av referat nr 13
Seksjon
Forslag til vedtak
Referat er godkjent
Innkalling godkjennes
Inhabilitet: Er noen i styret inhabil i saker som skal
behandles?
Styret erklærte seg habilt til å behandle innkommende
saker.

Saker til eventuelt.

144/16-18

Utregnersystem
Det er utfordring i forbindelse med bruk av Linum.
Nytt elektronisk system til dømming (innlegg fra Øyvind
og Anne Cathrine i starten av møtet 12/2)
Vedtak: Kjøre FDJ2 og DC2 på Vote4Dance.

Seksjon

145/16-18

Deltager
Det er fortsatt utfordringer med lisenssjekk når det ikke
er påmelding av enkeltdeltakere. Lisensjekk ift. Duo, trio
fungerer ikke ved påmelding i deltager.no. Dette må
utbedres.

146/16-18

Seksjon/Silje
Stave

Seksjon
Økonomi
Budsjett 2018
Budsjett korrigert iht. føring og foreløpig tildeling

147/16-18

Seksjon
Oppfølgning av Warnings og HD rapporter!
Beslutning: Det lages et enkelt skjema for dommere til
advarsler FDJ til bruk for dommerne på gulvet. Alternativ
er at det benyttes et hvitt papir. Dette settes på en
clipboard sammen med PAD’ene

148/16-18

Søknader breddprosjekter:
Step Up Danseklubb søker breddemidler til
breddesamling søndag 15.april, i forbindelse med
konkurransen FDJ 3.

Seksjon
Aministrasjoen
utfører

Vedtak:
Det gis tilslag på kr. 6000,- til gjennomføring av
breddesamlingen. Seksjonen ønsker en kort rapport
tilbake. Rapportformular (link) fås av administrasjonen.
Administrasjonen sender ut tildelingen på vegne av
seksjonen
149/16-18

TEAM CAPTAIN samt reiseledere for mesterskaper 2018

Seksjon

Saken ble ikke behandlet
150/16-18

151/16-18

Søknad fra Victory Dance Søknad om tema på FDJ 2 –
2018
Vedtak:
Søknaden avslås, men vi oppfordrer til at det blir
arrangert All-White iht. konkurransesøknaden.
Administrasjonen svarer
Klage på FDJ 1
Flere av STUDIO1s trenere, samt sportslig leder og
styremedlemmer, var til stede under avviklingen av årets
første freestylekonkurranse.
Vedtak:
Det må være et krav at HD har god kjennskap til hvordan
man gjennomfører et konkurransearrangement på best
mulig måte.
Hvordan man takler, og løser, forsinkelser og uforutsette

Seksjon

Seksjon

problemet. Og ikke minst må HD ha kunnskap om
manuell utregning.
Klage ble behandlet og svar sendt til styret i Studio 1 fra
seksjonen.
152/16-18

Tilleggspoeng på idrettsfag

153/16-18

DC 1 gjennomgang av hoveddommer rapport
Etter gjennomgang av dommerrapporten er vår
konklusjon at arrangøren har gjort en meget god jobb.
Rapporten gir noen input og tips fra hoveddommer som
kan være greit å ta med seg til neste konkurranse.
Seksjonen håper arrangøren igjen søker om å arrangere
DC konkurranser i fremtiden
Klage på DC 1 Enjoy Danseklubb Strømmen

154/16-18
155/16-18
156/16-18

157/16-18

Vedtak:
Klagen er behandlet og svar er sendt til klubb og admin.
Terminliste 2019
Utsettes til neste møte
Dommeruttak – orienteringsak
Under utarbeiding frem til neste møte
NM-uken
Ikke behandlet
Eventuelt
Klage innsendt fra 2Dance på DC1
Klagen er behandlet og svar er sendt til klubb.
Neste møte

Seksjon

