Referat styremøte nr. 19/2014-2016
Dato:
16. november 2015
Tidspkt.: kl. 19.30 Sted:
Skype
Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger, Sigurd Ringvoll, Mai Mentzoni, Hilde
Bjørklund (CWDCL), Tor Erik Sørensen, Jan Einar Kiil , Hilde Skogholt
Pia Lundanes Løwe fra 20.30
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

274/14-16

Referat fra Styremøte nr 17/ 14-16 og 18/ 14-16

Ansvar:

Nr. 17 er godkjent
Nr. 18…?
275/14-16

Budsjett 2016
Vi holder avd 30 og avd 60 adskilt inntil videre.
Dette er to grener, hvilket krever et skyggeregnskap som
burde være unødvendig.
Dersom administrasjonen vil endre på det, står de fritt.

Alle

Michelle gikk gjennom totalbudsjettet.
Konkurranser i utlandet for landslaget:
- Helsinki Open
- Copenhagen Open
- Alassio Open
- NEC
2 av 4 må velges.
TDK
Budsjettet ble gjennomgått.
Hoveddommere bør enes om en del felles retningslinjer.
276/14-16

Michelle

Regnskap 2015
Flere av posteringene gjort av seksjonen, der kostnaden skal
fordeles på prosjekter, er ikke blitt gjennomført av
administrasjonen.
Info

Bokføringer gjort av seksjonen mot slutten av 2015 reflekterer
kostnadsbildet som blir gjort gjeldende for ND mot å korrigere
tidligere posteringer.
277/14-16

Overgangsregler
-

Det er gitt kort svarfrist.
Hvorfor er dette blitt aktualisert?
Hvem gjelder det? (Barn II, Junior, Ungdom? +
ferdighetsnivå)
Kostnad på 500 for klubbskifte.
- Hvem får inntekten?
Karantenebestemmelser (for alle, inkl. dommere)?
- 2 mnd er for lenge

278/14-16

IPC møtet i Roma

279/14-16

Tor Erik oppsummerte møtet.
- Det var enighet om lengden på danser.
- Russland la ned ”veto” mot single kjønn som del av
”open” i en internasjonal konkurranse.
- Det ble besluttet at stolene ikke skulle omfattes av
regelverk for støttehjul, ref Russland.
- Russland gikk imot Senior klasse. Det medførte at alle
andre land som var for dette tapte.
WDSF : Mail vedr. slips og tørklær
Seksjonen besluttet å dekke kostnader knyttet til dette.

280/14-16

Morten

Info

Morten

Breddemidler – innkomne søknader
Kirkenes / Sør-Varanger søkte om 5000.- til arrangement
tilknyttet CWDCL.
Dette ble støttet.
Hilde har bedt Nes om å arrangere et breddearrangement for
Østnorsk, siden vi har en del midler igjen.
Hilde vil prioritere og formidle hva seksjonen stiller seg bak.
NERO har søkt om å støtte til merkeprøver og SFO kurs.
Seksjonen støtter NERO med arrangementer knyttet til
merkeprøver og SFO kurs inntil 5.000.Seksjonen formidler vedtak i styremøte 18 og 19 til
administrasjonen for distribuering.

281/14-16

Likekjønnede par

282/14-16

Seksjonen forholder seg til vedtak gjort i møte 14/14-16.
Morten har, og vil, formidle vedtaket til klubben.
Hoveddommer

283/14-16

Sigurd sjekker hvordan hoveddommer dekkes mot
administrasjonen når man har en nasjonal(NM) og
regional(VS) konkurranse samme helg.
Eventuelt

Pia

Morten

Sigurd

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

kr. 3.200.kr.
kr.

