NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

Referat

Perioden 2020 – 2022
Møte nr: 8
Styre: Seksjonsstyret Sportsdans & Linedance
Dato: 07.04.2021
Tidspunkt: 20.00-22.00
Sted: Teams

Innkalling: Jan Tore Jacobsen, Anita Langset, Hilde Kristiansen, Mette Midthun Walde, Philip
Holmboe, Torkel Bråthen, Janick Løwe, Karianne Heimvik

Forfall: Ingen
Saks nr. / år

Hva saken gjelder / vedtak

70/2020-2022

Godkjenning av referatet fra møte nr. 7

Ansvarlig:

Gjennomgang av referater.
Oppdatering på stemmesaker som har blitt behandlet på
Teams.
Vedtak gjort på Teams:
• Dato for NM 10-dans: 26-27 juni på Rælingen
• Terminlista for 2022 og 2023

Aksjon - Etablere et eget arbeidsdokument, der vi holder
track på aksjoner, med definert aksjonseier

Mette
71/2020-2022

Oppdatering ND
Orientering:
• Det ble bestemt at Urbant får støtte på kr 60.000 til
å betale ’fagfolk’ utenfor ND til sin OL-satsing.
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72/2020-2022

•

Ordet lisens foreslått å brukes i stedet for det
forslåtte ordet: starberettigelse

•

Erling Langset, som er Sportsdans sin representant i
Akademiet, deltok på HS-møtet i 20 min og ga en
oppdatering på utdanning.

•

Sportsdans har også sendt et brev til
Presidentskapet i ND den 28 mars 2021, med ønske
om å få klarhet i organisasjonskart og organisasjonsstruktur i ND, samt mandatet til seksjonen.

Vedtak generelt
Gjennomgang av struktur for vedtak som skal fattes i styret
Vedtak/oppsummering:
Vedtak må fattes før en avgjørelse er tatt i alle saker som
gjelder styret. Vedtaket skal dokumenteres. Det skal
tilstrebes at vedtak fattes i månedsmøtene, men om det er
behov for raske vedtak, gjøres dette på Teams. Vedtak
fattet på Teams mellom møtene legges inn i minutes of
meeting i neste månedsmøte, kun som info. Ingen
informasjon skal sendes ut fra seksjonsstyret før et vedtak
foreligger

73/2020-2022

Kurs i ’Teams’
Det ble bedt om en gjennomgang/opplæring i Teams
Aksjon – Torkel setter opp et kurs i Teams
Aksjon – Mette og Torkel foreslår en struktur og sender på
høring til gruppen

74/2020-2022

Økonomi
1. Pengepremier EM/VM– landslags støtte – diskutert
under sak 80

2. EM’er i 2021 går pr i dag ut – hvordan
omdisponerer vi budsjetterte reisekostnader
Avventes inntil høsten

Torkel
Torkel/Mette
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3. Kansellerte NS- ikke noen kost impakt for seksjonen,
da kost kommer fra klubbene og start kontingent,
ikke satt av midler til dette i budsjett
75/2020-2022

Markedsføring ND og Sportsdans
Forslag fra Anita:
• Promo-video barn u/12 år
• Promo-video 13-18 år (ungdom)
• Promo-video o/20år
• Promo-video senior
• Promo-video para/rullestol
• Ellers god og masse bruk av SoMe
Små filmsnutter som kan sende - s ut til klubbene og brukes
til markedsføring
Det ble forslått en løsning der en kunne se på muligheten
for å lage video i markedsførings øyemed som et
skoleprosjekt, i samarbeid med film- og media skoler.
Aksjon - Jobbe videre med denne tanken og kommer tilbake
til seksjonen
Jan Tore

76/2021-2022

Tilbakemelding Spørreundersøkelse
Presentasjon av responsen mottatt fra de aktive danserne,
det ble diskutert videre prosess i forbindelse med
bearbeiding av materiale

77/2020-2022

Aksjon – Lage en oppsummerings slide fra resultatene

Philip

Aksjon – Etablere et forslag til spørsmålene vi kan bruke
mot dagens trenere og Fase 2 og tidligere aktive dansere 3
Dommeruttak våren 2021

Mette

Oppsummering:
Dommerkomiteen overtok fra forrige møte forespørsel av
Utregner, ved siden av dommere. Kontrakt sendes til alle
disse.

Vedtak:
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Basert på dagens pressemelding Stavanger avlyses,
Trondheim avlyses, Kristiansand avventes 05.juni.
Prosessen videre i forhold til resten av året, er at alt
planlegges som om det skal kjøres iht. plan, men kun med
norske dommere, gjelder også NM
Aksjon - Søke om disp på norske dommere
Jan Tore
78/2020-2022

Konkurransekomiteen
Skjema for søknad på konkurranser i 2022 er sendt til Janne
i Admin. Avventer tilbakemelding fra Janne
Kontraktsforslag til NM er sendt ut på Teams til høring
Vedtak: Konkurransene i Stavanger og Trondheim avlyses
Vedtak: Kontraktforslag godkjent av seksjonsstyret

79/2020-2022

Norway Dance Academy/NDA
Det er laget et forslag til arbeidskontrakt for trener til NDA.
Denne ble sendt på høring i etterkant av møte
Forslag til oppstart: opprette et pilot-prosjekt for alle elitedansere.
Vi skal avvikle 3 NS i tre forskjellige regioner våren 2021, og
vil da få en god oversikt over hvor mange par vi har i Norge
på lavere nivåer enn elite. Dersom det er mulig, vil det
legges inn en gruppe for dette nivået i helgen for oppstart.
Trenere som engasjeres for NDA ble fremlagt som forslag
Forslag: Konstantin Gorodilov og Dominika Bermannova
Kontraktsforslaget til trener i NDA kunne ikke stemmes på,
da det ikke var presentert i forkant av møte. Det ble derfor
foreslått at dette vedtaket ble flyttet til Teams, slik at en
ikke måtte vente til neste månedsmøte.
Vedtak: Flyttes til Teams veggen
Vedtak: Konstantin Gorodilov og Dominika Bermannova er
hovedtrenere for NDA
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Aksjon – gjennomgang av appen Actimo og en komplett
prosjektplan inkludert budsjett for NDA på neste
månedsmøte

80/2020-2022

Toppidrett/Elite
Janick hadde møte med landslaget, og fortalte om SD’s
planer og endringer fra tidligere.
En del vedtak manglet, men parene fikk opplyst om
planene. Janick informerer dem så fort styret har gjort
vedtakene.
De forstod og aksepterte det å tenke nytt, og hvorfor den
gamle modellen ikke lenger er holdbar.
Danserene var positive over tilnærmingen til SD, og at vi
tenker nytt.
Penge-premiering EM/VM:
SD-styret har vedtatt at vi gir en premiering til de norske
parene som deltar i EM/VM.
Uttakskriterier EM/VM:
Før hadde vi 4 konk + NM std-lat/10D
Da var regelen at de 2 beste resultatene av de 3 siste
konkurransene var tellende, parene kunne da droppe det
dårligste resultatet.
Nå har vi 6 NS + NM std-lat/10D, så det ble foreslått å endre
dette til 3 av de 4 beste konkurransene
Vedtak:
Resultatbasert stipend kun for voksen klasse
Vedtak:
EM/VM Standard og latin;
24-runde: kr 12.500 pr par
Semi : kr 25.000 pr par
Finale: kr 50.000 pr par
EM/VM 10D:
Semi : kr 25.000 pr par
Finale: kr 50.000 pr par
For EM gjelder kun semi og finale

Janick
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Vedtak: Utakkskriterier for EM/VM endres til 3 av 4 siste
konkurranser

Gyldig konkurransefravær:
• Hva med legeattest for sykdom ved NS?
• Hva blir reglene for godkjent legeattest?
Vedtak : Flyttes til neste månedsmøte
81/2020-2022

Diskusjon om SD’s Uttakskriterier for disp-lista
SD ble i midten av mars bedt om å sende inn seksjonens
uttakskriterier for Disp-lista av Janne i Admin.
Det ble gjort.
Sportsdans sine uttaks-kriterier:
Alle Elite par over 16 år,
Gruppen foreslås utvidet til også å inneholde: Alle norske
representasjonspar – også for u/16 år, som er i en
satsningsgruppe

Vedtak: Gruppen utvides til også å inkludere alle norske
representasjonspar – også for u/16 år, som er i en
satsningsgruppe
Aksjon - Tar dette videre mot Janne
82/2020-2022

Bredde
Ingen saker

83/2020-2022

Rullestol/para trenere til Frankrike

Anita

SD skulle sendt 2 representanter på kurs i Frankrike i mai,
foreløpig ingen informasjon om det er utsatt eller
kansellert. Kandidatene som skal sendes er ikke nominert
ennå
Aksjon - Definere kriterier for hvem som skal representere
85/2020-2022

Eventuelt
Ingen saker
Neste møte: Onsdag 5 mai 2021

Anita

