Referat styremøte nr. 18/2014-2016
Dato:
17. – 18. oktober
Tidspkt.: kl. 19.00 – 22.00 / 10.00 – 17.00
Sted:
Ullevål
Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes Løwe, Sigurd Ringvoll, Mai
Mentzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Tor Erik Sørensen, Jan Einar Kiil , Hilde Skogholt
I tillegg stilte Anne Cathrine Røste (adm)
Hilde B. deltok lørdag.
Forfall: Mai Menzoni,
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

256/14-16

Referat fra Styremøte nr 16/ 14-16 og 17/ 14-16

Ansvar:

Nr. 16 ble godkjent
Nr. 17 sendes ut revidert. Besvares ila 4 dager.
257/14-16

Administrasjonen informerer.
-

-

258/14-16

Anne Cathrine

Ny hjemmeside er «rett rundt hjørnet».
Det skjer mye på anleggs siden.
På nye haller skal det bygges «smårom» (250m2) der
gulv, musikk, lys og speil skal ivaretas. Oslo er
førstemann ut, men det vil gjelde alle kommuner etter
hvert. Kommunaldepartementets veileder for nye
haller vil ivareta dette.
Klubbene må stille på møter i idrettsrådene og påvirke
der hvor det er mulig.
Dance Awards, billetter bestilles så snart som mulig.
Ledersamlingen: klubbutspørring av seksjonene,
valgkomiteen informerer.
19-21 august 2016; dommerseminar.

Møte med regionene og seksjonene avholdt 21.
september
Orienteringssak
-

Informasjon som sendes klubber skal kopieres til
regionene og seksjonene.
Bedre dialog mellom seksjon og regioner ønskes

Morten/Michelle

-

259/14-16

Raskest mulig tildeling mhp. søknad om hall
(15. mars)

Referat HS møte
Orienteringssak
- Ny PD representant ble valgt: Anita Langset.
- Sanksjonsutvalget’s beslutning ble redegjort for.
- Norske dommeruttak.
- Lisensinnføring

260/14-16

Kandidat til idrettsgallaen
Seksjonen foreslår:
Jonas Pettersen og Helene Spilling

261/14-16

Morten

Morten

Landslag
Seksjonen arrangerte samling 4. oktober etter NS 4 på
Ullevål.

Michelle

Oppsummering av samlingen, bl. a:
- Friere aktiviteter ønskes i større grad
- Litt færre bundne konkurranser
- Parene ønsket mindre fokus på NEC.
- Alternativ trening: mindre coaching, Patrick etter
behov, søke muligheter på OLT.

262/14-16

Ferdighetsmerker
Orienteringssak
Forslaget fra administrasjonen/ «Huset kommunikasjon» er
sendt tilbake med seksjonens kommentarer.

263/14-16

Michelle

Utdannelse av WDSF eksaminatorer
Saken diskutert, seksjonen avventer forslag fra TDK.

264/14-16

Gulvet
Seksjonen har utarbeidet anbefaling til ND for hvordan gulvet
bør bearbeides for å holde en god standard / alternativet er
en nyanskaffelse. Seksjonen ønsker ikke å overta gulvet,
men kan evt bistå vedr. en oppussing

265/14-16

Jan Einar

NS 3 og NS 4 – 2016
NS-3 blir flyttet fra 3. september –> 17. september
Pia

-

Bør vi for å få større deltakelse flytte konkurransen NS42016 (15. oktober) som en konsekvens?

Seksjonen har besluttet at dette er den beste datoen for NS-4
pga kollisjon med andre konkurranser.

266/14-16

TTN / Landslag
Samling 1: 22-24 / 1 - 2016
LSK har påtatt seg jobben som teknisk arrangør for TTN1 /
LLS1.
Dette kolliderer med ledersamling / DA.
Hvordan løser vi helgen?
Dette avklares mellom Jan Einar/Sigurd og LSK hvordan
dette praktisk gjøres.

267/14-16

Årshjul
Forslag til løsning fremmes på et overordnet nivå.

268/14-16

Jan E. / Sigurd

Jan Einar/Sigurd

Innkomne søknader
Elvebyen / KDK / LSK har søkt om breddemidler.
Hilde S, Jan Einar og Sigurd meldte seg inhabil.
Følgende støtte tildeles:
Elvebyen inntil kr. 5.000.LSK Ungdomssatsing: Kr. 1.500.- og Merkeprøver Kr. 3.000.KDK får full kursdekning kr. 2.100.Klubbene informeres om vedtaket. Det sendes ny utlysning
med frist 15. november

269/14-16

Pia

Handlingsplanen 2015-2018
Rammevilkår for budsjettet:
Kjerneområdene prioriteres som følger:



Pri 1: Aktivitet / breddeidrett.
Pri 2: Talentutvikling / toppidrett.

Støtteområdene prioriteres som følger ved oppstart av planen:






Pri 1: Organisasjon
Pri 2: Kommunikasjon
Pri 3: Kompetanse
Pri 4: Økonomi
Pri 5: Anlegg

ND skal prioritere bredde foran topp. På lang sikt gir en slik satsing et
bedre grunnlag også for toppidrett.

-

Økt aktivitet innenfor eksisterende klubber og grener
Flere konkurranser for CWDCL.
Kommunikasjon og streaming

Sigurd

270/14-16

Budsjett og planer 2016

Morten

Ramme: Tilsvarende som 2015
Konkurranselisens minus utgifter vil tilfalle seksjonen i tillegg.
Aktive medlemmer (100 kr / hode) innføres i 2016.
Bredde vil ha fokus for 2016!
Forberedelser / innledning ihht forrige styremøte
Toppidrett: Michelle, Morten og Sigurd
TTN: Michelle, Jan Einar og Sigurd
Bredde: Mai, Pia og Hilde B
Integrering: Tor Erik og Mai, Pia
CWDCL: Hilde B
TDK som del av seksjonen: Michelle
Drift av seksjonen: Michelle
Aktiviteter, struktur og gjennomføring på de enkelte områder
ble diskutert, da dette vil skape rammene for området.
Toppidrett/Landslag
- Mere fokus på fellessamlinger
- Mindre fokus på felleskonkurranser
- Motivasjonsbaserte betingelser
- Differensierte tilbakemeldinger tyder på differensierte
behov.
- Søndagssamlinger i etterkant av konkurranser i Norge.
- Ulike tilbud til ulike utøver.
- 3 av 4 NS er vurdert som riktig deltakelse.
TTN
- Medlemskap gir rabatt
- Enkeltdeltakelse til høyere pris
- Bredde: Åpne for konkurranseklassene
- Prisliste må utredes.
Bredde
- Klubb / regioner må oppmuntres
- Brainstorming fra klubber som gjør det bra
- Breddearrangementer som del av TTN/LL
Integrering
- Lite fokus på fysisk fra administrasjonen
- Mer fokus på psykisk fra administrasjonen.
- Integreringsmidler gis her – ikke seksjonsbasert
- Kan flagges som breddearrangement overfor denne
gruppen.
- Åpen klasse
CWDCL
- Budsjett er etablert på fjorårets rammer.
- Tiltak: Workshop med opplæring i koreografier;
- dommer, trener og utøvere.

Morten
Sigurd
Mai
Tor Erik
Hilde B
Michelle
Michelle

-

Tiltak: Trenerkurs for etablerte trenere knyttet mot 5-dans
Deltakelse østlandsserier
Regionalt konkurransereglement
Midler til merkeprøver

TDK
- Hoveddommerkurs.
- D1 kurs
- Dommerseminar i august.
- T1 og T2 kurs.
- Utvikling av trenerløypa; T3 og T4.
- T1 rullestol kan vurderes; evt som en
modul/etterutdanning.
- Trenerseminar
Drift av seksjonen
- Fysiske møter
- AGM
- NEC
3 fysiske møter ca mai, ca. august, ca oktober.

272/14-16

Treningssamlinger landslag
Her er det avsatt 35 000 kroner (periodisert med 7 000 før
hver konkurranse).
I og med at Christian hadde kneoperasjon i vår, fikk de ikke
brukt noen treningspenger da.
De skal ha noen timer med Olga Divakova i vals og cha cha,
men til de seks andre dansene er det ikke mulig å finne
trenere i Norge, og det er heller ikke noen i Europa som er så
gode at det er verdt å bruke penger på å hente dem dit eller
sende Kathrine og Christian til dem eventuelt.
Det mest hensiktsmessige er derfor å sende Kathrine og
Christian til USA for å trene med trenere der. Vi har sett oss
ut hvilke som kan være aktuelle å bruke, og ser nå på hvem
som holder til i nærheten av hverandre, slik at reiseutgiftene
blir så lave som mulig og logistikken så enkel som mulig, men
vi har ikke booket noen ennå.
Jeg er litt usikker på om vi egentlig trener å fatte vedtak på
dette, i og med at det er innenfor budsjett.
Arrangementsstøtte til konkurranser
Det står igjen 15 000 på budsjettet for arrangementsstøtte til
konkurranser. På grunn av dommersituasjonen har vi ikke fått
brukt opp dette. I Norge har vi ingen dommer på det høyeste
nivået (Master Judge, kan blant annet utdanne andre
dommere og blir hoveddommere).Det er kun en i Europa
foreløpig. Kathrine har ikke så mye igjen før hun er ferdig
med den sertifiseringen. Hvis vi overførte 10 000 av det som
står igjen på arrangementsstøtte, kunne hun ha fått til det på
den samme reisen. De som jobber med utdanning og testing
av dommere, er ofte ikke instruktører lenger, og har derfor

ikke undervisning ettermiddag/kveld. Da kunne de eventuelt
ha trent på dagtid, mens Kathrine har training og testing på
ettermiddagen/kvelden.
Forslag til vedtak: Kr 10 000 overføres fra arrangementsstøtte
konkurranser til dommerutdanning.
Vedtak:
Seksjonen godkjenner omdisponeringen.
273/14-16

Evt
«Sportsdansbruker» hos Berg Hansen? / sjekke med Mona
Søknad om sponsing av samling fra landslagspar.
Mail mottatt.
Prinsipielt:
Alle landslagspar vil evt få tildelt det samme beløpet.
Størrelsen på beløpet er gjenstand for nærmere vurdering.
Landslagsuttak:
På grunn av store frafall i landslaget, vil det bli vurdert
supplerende uttak pr. 1. januar 2016 basert på blant annet
resultatene fra Helsinki, NEC og Christmas Dance, samt
historiske resultater.
Søknad om dispensasjon fra LSK / Christmas Dance
Mail mottatt fra LSK med søknad om deltakelse for svensk
barn alder 9 år, og deltakelse på Christmas Dance.
Seksjonen kan ikke gi dispensasjon knyttet til
barneidrettsbestemmelsene §2 d).
Denne skal søkes om til hovedstyret, som er besluttende
myndighet i saken.

Huskeliste - vi bli slettet i ref:
Foreløpig terminliste – 2016
NS-1/16
6. februar NJS
TTN-1/16
22.-24. januar evt. 29.-31. januar (Geir)
NS-2/16
9. april NERO
TTN-2/16
15.-17. april
NM- std & lat 11.-12. juni LSK
TTN-3/16
19.-21. august (Geir)
NS-3
3. september -> 17. september Hill
NS-4
15. oktober KDK
TTN-4
4.-6. november
NM – flerdans 26. november ?
Christmas
9.- 11. desember
TTN
-

TTN medlem:
TTN engangsdeltakelse:

kr. 3.200.kr.

Michelle

Breddedeltakelse(konk)pr. gang:
Rekrutt
Fra Barn II (11 år)
Refusjoner vs TTN/bredde

kr.

