Referat styremøte nr 10/2016-2018
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

17. Desember 2017
Kl. 20.00 – 22.00
Skype

Innkalt: Morten Engan, Sigurd Ringvoll, Jan Einar Kiil, Tor Erik Sørensen, Alexandra
Vårvik, Hilde Skogholt, Raymond Sarlemijn.
Meldt forfall: Alexandra Kakurina

Saks
nr. / år

Tidsramme

Hva saken gjelder / vedtak

104/16-18

3 min

Referat fra Styremøte nr. 09 - 2016/2018
Vedtatt

105/16-18

10 min

Sak

V

Ansvar:

SR

TTN
Samling nr 4:
Oppsummering: God samling, gode
tilbakemeldinger, lav deltakelse.
Spørsmål til administrasjonen – vedr. betaling
til utenlandske trenere:
Pr. i dag bruker seksjonen trenere som ikke er
registrerte med eget firma i hjemland. De har
hverken «org. nummer» eller «Person nummer» i
Russland.
Hvordan skal en faktura se ut for å overholde
regelverket, samt holde fortgang i utbetalinger.
Samling nr. 1/2018
Trenerstatus: Geir, Mirjam og Domenico
TTN 2018:
Er alle klubber informert
Deltaker.no : Hvem prøver seg!

JEK/AV

Årsavgift TTN
Gir rett til refusjon og
dertilhørende plikter og
rettigheter
Reiserefusjon v årsavgift
Engangsavgift
Klubbdeltakelse egen TTN
Breddesamling J1/J2/U/V
Breddesamling BI/BII

106/16-18

10 min

2017

2018

3200
-1200
1200
800

3600
-1200
1400
N/A
600
0

Budsjett – 2018
Rask gjennomgang basert på de indikasjoner vi har
mottat.

ME

Må regne med et kutt i rammene i 2018 i forhold til
2017. Det vil derfor bli viktig å ha fokus på
inntektssiden; grunnlisens, konkurranselisens, TTN
inntekter og andre inntekskilder.

107/16-18

15 min

Landslaget - 2018

ME

Nytt uttak skal gjøres 1/1-18.
Ref egen mail fra Morten: Krever forberedelse
Dette MÅ fastsettes på søndagens møte:
-

Størrelse:
Sammensetting landslag /
rekrutteringslandslag
2017
2018
Landslag
3 par
3 par
Rekrutt
4 par
4-5 par
- Krav og forventning (bl. a frie midler)
LL: 19-20 konkurranser/år – forutsatt frie m
RL: 14-15 konkurranser/år - forutsatt frie m
Det er viktigere med subsidiert
konkurransedeltagelse enn privattimer /
treningsstøtte m trenere som parene ikke har et
naturlig fast forhold til.
Dette MÅ vi ha tanker om
- Tilpasning til budsjettinnstramming
108/16-18

15 min

Line Dance, breddeprosjekt
Raymond oppsummerer status og videre planer
-

Aktiviteter
Linedance på Chirstmas Dance Festival

I

RS

109/16-18

5 min

Sportsdans, breddeprosjekt
Vi må sette i gang et breddeprosjekt for rekruttering
til sportsdans ila 2017.

ME

Prosjektleder og 2 medlemmer bør utnevnes.
Referer for øvrig til egen fra Morten, 5.12.17
Prosjektleder: Alexandra Vårvik,
Støttepersonnell seksjon: Hilde, Jan Einar og
Sigurd.
Adm: Anne Cathrine.
Prosjektmedlemmer: ?

110/16-18

10 min

Breddemidler
Breddemidler til region og klubb er i budsjettet satt
til hhv. 48000 og 30000.

ME/JEK

Seksjonen har ikke mottatt søknader fra regioner
innen fristen, og omdisponerer midler fra region til
klubb i størst mulig grad:
Følgende tildeling er derfor gjennomført (forutsatt
gjernnomført aktivitet og dertilhørende rapport):

LSK – SFO prosjekt
Hill

Søknads
Beløp

Tildelt

13.300

10.000
4.500

9.000
31.900

9.000
Max 6.000

(arrangementet ble ikke
gjennomført)

Elvebyen
Steinkjær Danseklubb
(avklaring er nødvendig)

Nero

37.826

(avklaring er nødvendig)

13.500
10.000
Nøtterøy
En totalavklaring mot Steinkjær og Nero er
nødvendig før endelig fordeling foretas, da
tilleggstildelinger kan bli foretatt.

111/16-18

10 min

Idrettsregistreringen
Seksjonen må ha et bevisst forhold til hva
idrettsregistrering betyr og hva det medfører for
klubber og ikke minst seksjonen og ND som helhet.
Idrettsregistreringen for 2018 vil bli svært viktig for
SD. Seksjonen hadde pr august 1561 aktive
medlemmer.
Faller vi under 1500 aktive medlemmer, faller
grenstøtten fra NIF, anslagsvis ca. 700’ kroner.
De grenene som har økning i medlemstallene over
en toårsperiode, vil få et belønningstilskudd.
Alle aktive; være seg utøvere, kursdeltakere,
ttillitsvalgte, komitedeltaker og trenere bør

ME

registreres. Grunnlisensen vil dog tilkomme aktive
over 13 år.
Samtlige klubber MÅ kontaktes verbalt innen 31.12
Alexandra: Midt Norge
Jan Einar/Hilde: Øst Norge
Morten: Vest Norge
112/16-18

5 min

NOrwegian Same Sex Dance Association
ME
Henvendelse fra Kai Andre Lillebø.
Ingen sanksjoner vil bli gjennomført ved deltakelse
av ND’s medlemmer på denne samlingen.
Ingen støtte kan påberegnes.
Morten informerer om saken under Evt. i HS møte
21.12, og gir tilbakemelding til Kai Andre deretter.

113/16-18

1 min

Flytting av NM
Behandlet pr mail.
NM Standard og Latin er godkjent flyttet til 26. og
27. mai 2018. Arrangør KDK.

114/16-18

10 min

Eventuelt
-

HS møte 21.12.
Ingen saksdokumenter mottatt i skrivende
stund. Dersom agenda er mottatt før møtet,
vil den bli gjennomgått

-

Morten poengterte at styrets rom er
«lukket». Det er vedtakene som skal
formidles med mindre man har protokollført
forbehold / motstand. Diskusjonen skal ikke
tas opp uansett.

-

Valgkomiteen v leder Kari Lis Eriksen,
ønsker deltakelse i et møte for påfølgende
samtalaer med den enkelte.

-

Biletter til Dance Awards
Vil det bli billetter tilgjengelig for seksjonens
medlemmer?
Morten avklarer.
Neste møte:
Møtet arrangeres raskt i Januar; tentativt
2. januar

