Referat

Hovedstyremøte nr. 5
ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020
Dato: 10. desember 2018
Tidspkt.: kl. 17.00 – 21.00
Sted:
Idrettens hus, Ullevål stadion
Til stede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Even Gulli, Sissel Myren,
Bettina Wichmann, Åsmund Eggen, Pieter Spilling, Ane Omdal Aune, Anne Cathrine Røste (adm)
Meldt frafall:, Sigurd Ringvoll, Wanja Nerli, Monica Molvær, Tarjei Svalastog, Jo Inge Norum, Trine
Dehli Cleve,Mona Kristiansen (adm)
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
31/18-20

•
•
•

32/18-20

Godkjenning av innkalling og referat og saker til
eventuelt:
Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten:
Åsmund er inhabil i forhold til sak 35/18-20

Ansvar:
Anders

Saker til eventuelt: NEC

Personal 2019

Anders

Vedtak:
Presidentskapet ønsker en gjennomgang med administrasjonen
19. desember kl 12.00.
33/18-20

Vedtakssak:
Konkurranselisens for parautøvere.
Skal parautøvere og ledsagere betale konkurranselisens på lik linje
med andre utøvere?

Michelle

Vedtak
Alle parautøvere og ledsagere skal betale konkurranselisens på
lik linje med andre utøvere.
Klubbene får integreringsmidler for å dekke konkurranselisens
for parautøvere og ledsagere.
34/18-20

Orienteringssak
Invitasjon til særforbundene om å presentere sine kandidater til
Norsk Idretts Æresgalleri.
Presidentskapet har fremmet Øyvind Gulli som kandidat til Norsk
Idretts Æresgalleri.

Anders

35/18-20

Komite for uttak av dommere oppfølgingssak:
Vedtakssak
Oppfølging av sak 131/16-18 og 19/18-20 - Uttak av dommere,
hvor følgende ble vedtatt:
Hver seksjon/ komite oppnevner en komite 2 + 1 (adm) som
godkjennes av HS og Akademiet.
Følgende komite spilt inn fra seksjonene ble IKKE godkjent:

Anne Cathrine

Urbant: Huyen Huynh, Victor Prag, Yngvar Halvorsen (sendes
tilbake pga aktiv danser)
Nytt vedtak fra seksjonen for urbane stiler:
Urbane stiler innstiller følgende personer til oppnevning til komitee
for uttak av dommere:
Huyen Huynh
Åsmund Eggen
Eirik Bolme
Vedtak:
Komiteen godkjennes.

36/18-20

Gjennomgang av kriteriene for utdeling av NM – medaljer.
Vedtakssak
Gjeldene kriterier:
NDs offisielle NM medaljer skal deles ut:
•
I Norgesmesterskap i Elite klassene i aldersklassene
fra 13. år og oppover for kvinner og menn.
•

Det må delta minst 10 soloer / 6 par / 6 grupper / 6
formasjoner i en klasse for at utøverne skal være
berettiget NM medaljer.

•

De 3 øverste plassene premieres med NM medaljer.

•

Det skal deles ut en medalje til hver utøver.

•

Arrangør sørger selv for pokaler til premieutdeling.

I konkurranseinvitasjonen skal det gjøres kjent at det konkurreres
om NM medaljer, og hvilke regler ND har for utdeling av disse.
Forslag til endring:
•
NDs offisielle NM medaljer skal deles ut: I
Norgesmesterskap i duo og solo Elite klassene i
aldersklassene fra 13. år og oppover for kvinner og menn.
Det ble votert over forslaget:
7 stemmer for
3 stemmer mot
Vedtak:
Nye regler:

Anders

NDs offisielle NM medaljer skal deles ut:
•
I Norgesmesterskap i duo/par og solo Elite klassene i
aldersklassene fra 13. år og oppover for kvinner og
menn.
•

De 3 øverste plassene premieres med NM medaljer.

•

Det skal deles ut en medalje til hver utøver.

•

Arrangør sørger selv for pokaler til premieutdeling.

I konkurranseinvitasjonen skal det gjøres kjent at det konkurreres
om NM medaljer, og hvilke regler ND har for utdeling av disse.
37/18-20

Forslag til endring av kapittel 6 i sanksjonsreglementet

Anne Cathrine

Slik er teksten pr nå:
§6. Anmeldelsen må inngis innen tre dager etter at den berørte ble
eller burde ha blitt
kjent med forholdet. Anmeldelsen skal sendes per e-post eller på
annen etterviselig måte.
Sanksjonsutvalget ønsker å endre kapittel 6 frister til:
§6 Anmeldelsen/klagen må sendes innen rimelig tid etter at den
berørte burde ha blitt kjent med foreholdet. Anmeldelsen skal
sendes per e-post til administrasjonen eller til sanksjonsutvalget,
merket med dato og avsender.
Dersom varselet er mangelfull, skal administrasjonen hente inn
tilstrekkelig informasjon.
Årsaken til endringen er at sanksjonsutvalget må avvise klager
dersom den har kommet inn etter fristen.
Saken ble diskutert og hovedstyret kom frem til følgende:
§6 Anmeldelse/klagen/bekymringsmelding som ikke gjelder
konkurranseavvikling må sendes innen rimelig tid etter at den
berørte burde ha blitt kjent med foreholdet. Varsel skal gå til
varsling@dansing.no merket med dato og avsender.
Anmeldelsen/klagen/bekymringsmeldinge behandles av
generalsekretær og president som i felleskap bestemmer hva
som skal gjøres videre med varslet.
Vedtak:
Endringen godkjennes og trer i kraft straks uten
tilbakevirkende kraft.
38/18-20

varsling@dansing.no
Forslag: varsling@dansing.no går til generalsekretær og president
som i felleskap bestemmer hva som skal gjøres videre med varslet.

Michelle/
Anders

Vedtak: Godkjent
39/18-20

Vedtakssak

Michelle

Godkjenning av budsjett og orientering om økonomi 2018
Det ligger an til overskudd i 2018.
Budsjett for 2019 ble lagt frem
Vedtak:
Budsjettet 2019 er godkjent.
Seksjonsledere ble bedt om å gå igjennom resultatregnskap for sin
avdeling og følge opp de ulike prosjektposter og avvik i forhold til
budsjett.
40/18-20

Orienteringssak:
Moderniseringsprosjektet i NIF

Anders

Anders orienterte
41/18-20

Ledersamling og DanceAwards 2019
Prosjektgruppe for ledersamling 2019:
Anders, Sissel, Anne Cathrine

Anders

Vedtak: Dance Awards skal arrangeres i 2019
Prosjektgruppe opprettes av adm og presidentskapet.
Forslag til kandidater jury tas pr mail.
42/18-20

Representasjon 2019
Anders
Vedtak:
WRRC 07.-09. mars 2019, Praha/Tsjekkia: Anne Ragnhild
WDSF 08.-09. juni 2019, Budapest/Ungarn: Michelle
WBTF - TBA: Limoges FR 25,26,27 januar: Sportsdrill
sender mail vedr sted og dato
IDO - TBA: Roma : Anders

43/18-20

Status prosjekter
AU ønsker tilbakemelding fra seksjonslederne på hvordan
gjennomføringen har vært i 2018.

44/18-20

Eventuelt
Møteplan 2019:
25/1 AU
25/2 Hovedstyret
18/3 AU
8/4 Hovedstyret
13/5 AU
17/6 Hovedstyremøte

NEC:
North European Championships, WDSF (NEC):
Konklusjon: Landene i NEC samarbeidet har godkjent at Norge
arrangerer NEC uten klasser for barn (juvenile) i overenstemmelse
med barneidrettsbestemmelsen i Norge.

