Agenda møte nr. 13

Styremøte nr. 13 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020
Dato:7. Oktober 2019
Tidspunkt.:17.00 til 20.00
Sted: EVRY Lillestrøm
Tilstede: Heidi Jappèe, Emilie Bakken, Bettina Wichmann, Espen Kristiansen,
May Helèn Wold, Ingunn Aase
Fra Admin: Eirik Bolme.
Gjester: Tom Axelsen
Deltar på starten av møtet:
Deltar på Skype:
Meldt forfall: Helge Mushom, Øyvind Gulli
Referent: May Helén Wold, Heidi Strømberg Jappée

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak

150/20182020

Avklar referent
Godkjenning av innkallingen
Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles

•

Heidi Inhabil i saks nr. 156/2018-2020

Ansvar:

Seksjon

151/20182020

Gjennomgang av referat
Godkjent

Alle

152/20182020

Saker behandlet siden sist styremøte:
Vedtak uttak danser til VM jazz og moderne 27/9

Seksjon/ adm

153/20182020

Status Prosjekter:
5 nye prosjekter fra vår seksjon for 2020 sent inn til behandling.

154/20182020

Budsjett og plan fra admin. og HS.
• Også gjennomgang av midler for 2019
• Har vi 10.000 til EM landslagssamling (invitasjon til alle)
Vedtak: Vedtatt - enstemmig
Antidoping foredrag på EM landslagssamling
Gjennomgå poster på budsjettet.
Deltager.no som innbetalingsmulighet
Ta vekk Vipps som mulighet
Formasjon – 102 000 vs. tildeling = 150 000
Kommet inn 72 000. Mangler 50 000. Eirik sjekker opp.
Vi kan få hjelp med å bestille billetter på starten i året uten navn. Da
får vi rimeligere billetter.
Ser ut til at vi har igjen midler for bredde- og rekrutteringstiltak.
Skal vi åpne for at det kan søkes om midler? Prøve å fordele dette til
så mange klubber som mulig
Forslag til bruk av midler vi har igjen: Prosjekt: Arrangement hvor
vi reiser ut – har et opplegg for trenere og foreldre. Et konsept vi
presenterer for klubbene i Norge. Ikke nødvendigvis de som allerede
er i ND, eller som ikke har freestyle eller IDO som hovedgrener. Et
team som utarbeider et opplegg for dette konseptet – trenere og de
eldre danserne.
Merkeprøver – utgifter i forbindelse med dette fra 2016

155/20182020

Orientering fra Akademiet v/Heidi:
Ingen oppdatering – ingen innkomne saker

156/20182020

Ekstraordinære søknader kommet på mail
Innkommet 4/10 fra DK 2Dance og Studio 1
Vedtak: Innvilget

157/20182020

EM 2021 – Behandling
Gjennomgang samt sammensetning av prosjektgruppe
Søke midler via NIF
Lokaler
Pokaler
Har kommet langt.

158/20182020

DOTY 2019
Gjennomgang av alle innkommende kommentarer, samt beslutning
om hva vi gjør for DOTY 2019
Ulemper: når du er født på året, opprykk etter sommeren,
ekskluderer som ikke har anledning til å stille på alle konkurransene.
Fordeler: De som har vært jevnt gode hele året fremheves, større
deltagelse på flere konkurranse
Forslag: For å få danse superfinale i eliteklassen er det et krav om å
ha deltatt på 2 konkurranser inneværende år, hvor NM og DOTY
ikke medberegnes. Dansere som ikke fyller kravet om antall
deltagelse på DOTY kan ikke danse superfinalen, selv om
vedkommende skulle vinne klassen sin den dagen på DOTY. Man
trenger ikke å kun ha stilt i eliteklassen hele året på konkurransene,
men kan også ha rykket opp.
Vedtak: Innvilget (1 nøytral)
Trenger deltagerliste for hele året.

159/20182020

Innkommet fra Prosjekt hjelpere
• Tidsforbruk ift. jobb med reglement (se opp mot budsjett)

160/20182020

NM Veka
Status – prosjektgruppe

161/20182020

Hoveddommer rapporter og oppfølgning
Det er kommentarer på diverse HD rapporter som ikke er fulgt opp.

Bettina

Tidligere sendte admin. ut tilbakemeldinger til arrangør etc. Pga
endringer i administrasjonen er dette nå ikke fulgt opp.
Denne tar vi med Eirik tilstede ☺ samt gjennomgang av de rapporter
som har kommet siden sist.
Alt av reglement tar seksjonen
Dommeretikette – Admin eller seksjon? Har vært løpende, men
admin har tatt det videre.
Kommunikasjon mellom hoveddommer og seksjon vedrørende
vedtak på styremøter. Må inn på hoveddommermøtet i januar.
Bredbånd og tilkobling av wifi – et stort problem på flere
konkurranser

Forslag: Barstoler på gulvet for dommerne, i stedet for bord i
freestyle og slow. Bord er ikke lenger lov grunnet sikkerhetsmessige
årsaker.
Vedtak: Innvilget enstemmig
DC konkurranser
Det må være avstand mellom bordene.

162/20182020

Besøk av Tom
Behandling av reglement
(rykkes opp på agenda som det passer inn i forhold til når de
kommer) 13
Rankinglister for 2020
Disco
Jr.1 året du fyller 13
Jr. 2 året du fyller 15
Senior. Året du fyller 17 og oppover.
Internasjonale mesterskap – 5 stk på hver blir tatt ut, men 10 hos
senior.
DC 5 møte: Ønsker ikke splittelsen mellom Jr.1 og Jr.2 –
Dele inn i A, B og C finaler?
Poeng fra 2019 være med over til 2020
PA
Junior havner utenfor rankingen

Lage en egen rankingliste hvor vi bruker poengene for de som er
utenfor rankingen
Doty
Trenger deltagerliste for året.

Eventuelt
- Reglement: Kontrakt mellom seksjon og den/de som
formulerer endringer. Adfp reglementet.
-

Engelske dommere – Oppfordre de engelske dommerne til
ikke å ta med seg drakter, konkurransetøy, treningstøy osv.
over til Norge når de skal dømme.
Vedtak: Innvilget

-

Engelske dommere – Ikke offentliggjøre dommeruttaket
når det er engelske dommere i lang tid i forveien av
konkurransen. Samme uken kan det offentliggjøres.
Vedtak: Innvilget – ikke enstemmig (-1)

-

Dance awards: Legges ut på facebooksiden vår. Samme
prosedyre som sist.

-

Idrettsgalla – Kan bare nominere 1 eller 2 stykker totalt,
uavhengig av kategori etc. fra senior.
Forslag: Formasjon, Solo kvinner, Solo menn, årets
gjennombrudd
Vedtak: Formasjon nomineres enstemmig (2 inhabile)
Selina Jappée i solo kvinner nomineres enstemmig (1
Inhabil)

Neste møte
Mandag 4.november
Mandag 9.desember
Mandag 24.januar
Mandag 24.februar
Mandag 23.mars
Mandag 20.april
Mandag 25.mai
Juni – I forbindelse med Tinget.

