Referat
Hovedstyremøte nr. 7
ARBEIDSPERIODEN 2020- 2022
Dato:
10.mai 2021
Tidspkt.: kl. 20.00 – 23.30
Sted:
Teams (digitalt møte)
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Even
Gulli, Ninni K.Torbjørnsen Guttorm, Karianne Heimvik og Sissel Myren, Jan Tore Jacobsen, Bettina
Wichmann, Arve Tonning, Trine Bekken, Kristina N Haugsbø, og Tonje Røiland (adm)
Ikke tilstede: Embla S Kristiansen og Øystein Sæthre
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
46/20-22

Sak 38 – HS
møte nr.5/
20-22

•

Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til
eventuelt: Godkjent

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Ingen

•

Saker til eventuelt: Navn seksjon Urbane stiler

NM-veka
Til diskusjon
•
•

Ansvar:
Anders

Michelle

Status 2021
Erfaringer/tidslinjer/ansvar

-Seksjonene for Urbane stiler og Freestyle/IDO arrangerer NM
under NM-veka 2021 i Sarpsborg.
-NM – veka 2022 sommer, arrangeres i Skien.
-Kontrakten for NM – veka 2022 gjøres kjent for seksjonene.
Sak 44 – HS
møte nr. 6/
20-22

Arbeidsverktøy – sportsdans
Til diskusjon

Jan Tore

GS undersøker med NIF Digital om hver seksjon kan få sin egen
tilgang til Teams.
Dersom det ikke er mulig med egen kanal vi NIF IT tillates det at
seksjonene kjøper egen lisens. Dette dekkes av seksjonens egne
midler, og vilkåret er at dette opprettes slik at det er overførbart til
fremtidige seksjonsstyrer.
47/20-22

Økonomi
Orienteringssak
Kort oppdatering fra One Stop

Tonje

-Fakturaer knyttet til SFF og NIF IT – GS undersøker med IRK om
dette er ført riktig i One Stop.
-Utvidet forsikring vil få et eget prosjektnummer i One Stop.
-Revidert budsjett – GS forsøker å få lagt inn postene/endringene
uten ekstra kostnad. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil HS betale
fakturaen fra IRK for endringene.
48/20-22

Delegater til årets internasjonale møter
Vedtakssak
-

Tonje

WDSF AGM: 24.-25. juli 2021 (Digitalt): Michelle L. E.
WDSF EGM ekstraordinært: Michelle Lindøe Enger
DSE AGM: 12.juni: Jan Tore Jacobsen
PD AGM: 24.juli: Michelle Lindøe Enger
WRRC AGM: 11.-12. september 2021 (Fysisk eller digitalt)
Sissel Myren
IDO AGM: 12.-13. oktober 2021 – St.Petersburg / Russland
(mulig digitalt): Anders Gogstad

-Seksjonen for Urbane stiler ble oppmuntret av HS til å stille med
en representant som observatør på WDSF AGM.
-Representasjon fra HS under NM-veka:
NM Urbant: Bettina Wichmann
NM Freestyle/IDO: Arve Tonning
49/20-22

Ressursbruk Org. sjef
Orienteringssak

Tonje – 5 min

-Org. sjef kommer til å jobbe mer med utvikling i tiden framover.
-Org. sjef vil fortsatt være like tilgjengelig for seksjonene, da som
kontaktperson ved behov.
50/20-22

Mangfold = Dans
Orienteringssak

Tonje – 5 min

-Vi er invitert av Basketball forbundet til å være med i dette
prosjektet.
-Det vil inngå i NDs klubbutviklingsarbeid.
-Målet er å bevisstgjøre klubbens medlemmer og ressurspersoner
om arbeidet mot rasisme.
Kommentar:
Vi har allerede gode prosjekter som det bør fokuseres på. Tidligere
vellykkede prosjekter som «Hele Norge danser», Bama sitt prosjekt
mot spiseforstyrrelse m.fl. tas opp i et eget møte.
Det bør også bli større fokus på vår visjon «Alle kan».
Sak 29 – HS
møte nr.4
og sak 35 –
HS møte
nr.5 /20-22

Profilering av aktive utøvere ifm. konkurranser
Vedtakssak
Bakgrunn
I arrangørhåndboken står følgende i dag:
10.1 Profilering av aktive utøvere
Det er ikke lov å promotere/benytte bilder av aktive utøvere/dansere
som skal delta i den aktuelle konkurransen/mesterskapet. Dette er
gjeldene for både program, invitasjoner plakater, flyers etc.

Tonje og Sissel

Gruppebilder av samtlige utøvere er unntatt regelverket samt
profilering av norske par i internasjonale konkurranser som
avholdes i Norge.
Vedtak (Arrangørhåndboken):
10.1 Profilering av aktive utøvere – Plassering i
arrangørhåndboken endres
Swing/Salsa, Urbane stiler, Freestyle/IDO og Sportsdrill:
-Skriftlig avtale må innhentes av den enkelte utøver/danser
som brukes i markedsføringskampanjer for all promotering.
-Profilering av utøvere/dansere i forbindelse med
konkurranser/mesterskap er tillatt, men selve konkurransearenaen
skal være nøytral.
-Ved "fler-grens konkurranser" gjelder hovedgrenens grenspesifikke
regelverk.
Sportsdans:
-Skriftlig avtale må innhentes av den enkelte utøver/danser
som brukes i markedsføringskampanjer for all promotering.
-Profilering av lokale utøvere/dansere i forbindelse med
konkurranser/mesterskap er tillatt, men selve konkurransearenaen
skal være nøytral.
-Ved "fler-grens konkurranser" gjelder hovedgrenens grenspesifikke
regelverk.
52/20-22

Eventuelt
-Saken om navn på seksjonen for Urbane stiler utsettes til neste
hovedstyremøte.
-Det ble besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal fokusere på
rekrutteringstiltak post-covid. Gruppen skal bestå av to personer fra
hver seksjon, presidenten og en person fra admin til å holde i
trådene.
-Neste hovedstyremøte blir 14.juni.

Anders

