Referat
Hovedstyremøte nr. 12
ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020
Dato:
24.februar 2020
Tidspkt.: kl. 17.00 – 20.0
Sted:
Idrettens hus, Ullevål stadion
Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei
Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz,
Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm)
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Janne Krågå, Tarjei
Svalastog, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Bettina Wichmann, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm)

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
99/18-20

100/18-20

•

Godkjenning av innkalling og referat og saker til
eventuelt: Godkjent

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten:

•

Saker til eventuelt:

-

Godkjenne dommerkomite sportsdans

Christmas Dance – Veien videre
Vedtakssak
•
•
2019
-

Gjennomgang økonomi NEC/ Christmas Dance 2019
Økonomistyring 2020
Prosjektleder NEC/CDF, Pieter Spilling, gikk gjennom
regnskapet 2019
HS ser alvorlig på det store underskuddet.

Vedtak
NEC/CDF 2019
- HS krever full gjennomgang av regnskapet, inkludert
kontoutskrifter.
- En nærmere oversikt finnes som vedlegg.
CDF 2020
- ND oppnevner en prosjektgruppe som tar hånd om CDF
2020. Admin skal ikke bli belastet med ekstra oppgaver.

Ansvar:
Anders

Pieter

-

101/18-20

Økonomi
Orienteringssak
•
•
-

102/18-20

Tonje

Status regnskap 2019
Det er blitt brukt et mindre beløp enn budsjettert. Dette
skyldes i hovedsak sparetiltak i Admin.
Tildeling fra NIF 2020
ND har mottatt ca 296.000,-kr mer i midler fra NIF enn i
fjor.

Møteplasser 2020
Til diskusjon
•

Hvordan kan vi skape optimale møteplasser til redusert
kostnad?

-

HS oppfordrer til å bruke mer skype/ Teams for Regioner,
seksjoner og komiteer. (Teams er NIFs nye
kommunikasjonskanal). To fysiske møter per år bør være
tilstrekkelig. Det vil føre til at vi sparer kostnader, fremfor
alt reisekostnader, som heller kan brukes på aktivitet.
Ledersamling. Det settes ned en arbeidsgruppe som ser på
mulighetene for å optimalisere denne møteplassen.
Tilbakemeldingen fra Admin er at Ting og ledersamling
ikke bør avholdes samme år. Alternativet er at noen andre
kan organisere ledersamlingen det året Admin arrangerer
Tinget.

-

103/18-20

Budsjett skal godkjennes av HS. Ingen økonomiske avtaler
kan inngås uten samtykke fra ND sentralt v/GS.

Representasjon HS Årsmøter 2020:
•

WDSF 13.-14. juni Beograd

•

IDO 23.-24. juli Monterry

Tonje

Anders

Vedtak:
WDSF
- Michelle deltar mest sannsynlig på vegne av HS
- Urban seksjon sender en representant – utgiftene dekkes av
seksjonen.
- Sportsdans seksjonen sender en representant – utgiftene
dekkes av seksjonen.
- Viktig at det bookes flyreiser og hotell snarest til
representantene slik at prisen holdes nede.
IDO
104/18-20

Anders deltar på vegne av HS

VM i Hip Hop
Vedtakssak
•

Endelig beslutning bør tas om ND skal arrangere VM i Hip
Hop dersom vi blir tildelt arrangementet av WDSF.

Anders

•

Forslag til vedtak. ND representert av seksjonen, ønsker å
arrangere VM i Hip Hop med den forutsetning at søknaden
til KUD går gjennom.

Vedtak:
HS er positive under den forutsetning at søknaden til KUD blir
godkjent.
105/18-20

Tinget 2020
Til diskusjon
• Hvilke saker ønsker HS å behandle på Tinget 2020?

Tonje

-

Oppfordre klubber, seksjoner og regioner til å sende inn
saker.
- Sende informasjon/ «oppskrift» om hvilke saker som er
Ting saker.
- Ny oppdatert lov gjort i henhold til endringene fra
Idrettstinget 2019, vedtas på Forbundstinget.
- Oppdatert sanksjonsreglement vedtas på Forbundstinget.
- Det må søkes om ny dispensasjon om hva som er lokale og
regionale konkurranser. Bør definisjonen endres?
Dagens definisjon er som følger:
➢ Lokalt i NIFs bestemmelser tilsvarer regionalt i NDs
reglement
➢ Regionalt i NIFs bestemmelser tilsvarer nasjonalt i NDs
reglement
106/18-20

Eventuelt
•

Godkjenne dommerkomite i sportsdans

Vedtak:
Ny dommerkomite i sportsdans som består av Tanja, Gyda og
Nadya er godkjent.

Anders

