Referat styremøte nr. 20/2014-2016
Dato:
09. desember 2015
Tidspkt.: kl. 20.00 – 22.45
Sted:
Skype
Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes Løwe, Sigurd Ringvoll, Mai
Mentzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Tor Erik Sørensen, Jan Einar Kiil , Hilde Skogholt
Fra adm: Anne Cathrine Røste
Ikke tilstede: Hilde Skogholt

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

284/14-16

Sak fra forrige møte:

Ansvar:

Landslaget er tilkjent kr. 6000/par i ekstra støtte til reisemidler
ila 2015 pga frafall av par gjennom året.

Tarjei og Mathea: innvilget

285/14-16

Referat fra Styremøte nr 19/2014-2016
Tilbakemelding innen søndag13.12.
Sendes deretter adm for distribusjon.

286/14-16

Budsjett 2016
Budsjettet for 2016 er foreløpig godkjent av adm/Knut, og vi
arbeider videre med de rammer som er presentert.

Info

Takk til Michelle for en fremragende jobb i forkant av
budsjettet!
Budsjettet skal formelt behandles i HS 14. desember.
287/14-16

Regnskap 2015
Mangler noen forklaringer på bilag.
Basert på egen oversikt, mener vi at vi ”ligger i nærheten” av
budsjettet.

Michelle

288/14-16

Breddemidler – innkomne søknader
1. CWDCL: Nes danseklubb har søkt om kr. 5.000.(vedlagt innkallelsen)

Info

2. Drammen Sportsdanseklubb (DSD) har søkt om
5000.- til kurs i 2015.
3. Nidaros Danseklubb har søkt om kr. 5000.- til dekning
av kurs avholdt høsten 2015.12.09
4. Frosta Danseklubb har søkt om kr. 10.750.- til dekning
av Juleball.
Seksjonens kommentar: Seksjonen etterspør noe
mer informasjon knyttet il hele arrangementet.

289/14-16

Vedtak: Søknad nr. 1-3 godkjennes.
Søknad nr. 4 vil bli evaluert basert på mottatt info.
Det skal lages en rapport og enkel regnskapsoppstilling
knyttet til arrangementene før utbetaling foretas.
Landslaget
Samling ifb Christmas Dance.
Det blir gjennomført samling med Domenico for landslaget
mandag 14. desember.

Info

Status 2016 / avklaringer.
Foreløpig plan er sendt ut til landslaget.

290/14-16

Det utarbeides noen tanker knyttet til landslagsbetingelsene
som danner grunnlag for Landslagskontrakten 2016.

Michelle

Nåværende kontrakt løper ut 2015. Det må ses på hvordan
denne kan forlenges til etter NS-1, før evt ny kontrakt
utstedes.
TTN 2016

Morten

TTN1
Status og fremdrift.

Info

TTN2/Bredde: Midtnorsk har ønsket oss til Ålesund.
Må diskutere evt. deltakelse og omfang opp mot økonomi.

291/14-16

Vedtak: Seksjonen velger å gå for alternativet i Ålesund ifb
TTN2. Det innledes dialog med ÅSD/MNDR om hvordan
trenerkabal og økonomi kan løses.
Reglementsjusteringer

Sigurd

Innspill ihht. Dommerrapporter og ”smutthull” i regelverket.
Lånepartner
Presisering av par i eliteklassen består av mann/kvinne
Trinnregler, forståelser basert på NM 10 dans.
Re-dance forståelsen i konkurransereglementet.
Før ledersamling i januar:
- Forslag til endringer knyttet til regler må utarbeides
- Trinnregler må klargjøres knyttet til dommerrapporten

Morten
Mai

292/14-16

Hvem distribuerer dommerrapporter til neste HD

Besøk i MNDK
Morten informerte om besøk til MNDK under
kretsmesterskapet.

293/14-16

Sigurd/Morten

Morten

Nye par:
Status ble gjennomgått.

Info

Tobias Fladby og Malin Agla Kristjansdottir
Tarjei Svalastog og Mathea Årestrup Øen (disp. innvilget)
Olav Johan Bergflødt Vikse og Silje Toftevåg Olsen

294/14-16

Philip Holmboe og Amy Hossin er etablert som et UK par.
Sak fra Christmas Dance v/ Erling:
2 par påmeldt i Juvenile II elite, og at begge disse parene
også er påmeldt i Junior I elite. Alle 4 danserne er 11 år, og
altså Junior I elite fra 1. januar 2016.

295/14-16

Seksjonens vedtak:
Par som deltar i Barn 2 Elite kan delta i Junior 1 Elite, da i
overensstemmelse med barneidrettsbestemmelsene (det
gjelder alle under 13 år).
Anleggsbygg
Administrasjonen v/ Anne Cathrine har bedt om innspill til nytt
høringsutkast (vedlagt innkallelsen).

296/14-16

Diskusjon:
Seksjonen stiller seg til disposisjon for å teste ut / sette norm
mhp friksjon, areal og øvrig utforming(speil/størrelsesforhold)
HS møte 14. desember
Informasjon om saker(agenda ikke mottatt i skrivende stund)
Agenda mottatt 8.12 – viktige saker:
- Informasjonsskriv til klubbene vedr
barneidrettsbestemmelsene / sanksjoner.
- Felles retningslinjer for uttak av HD/dommere i ND
- Kongepokalen 2016: Swingseksjonen
- Sette av et større beløp for å delta på større NM og
serier i Norge for 2016 (500 kNok)
- Budsjettene skal gjennomgås og vedtas.
- Bestemmelser for konkurransearrangør:
o Innkreving av lisens
o Urbant utvalg
- Antidopingpolicy i regi av NIF
- Barneidrettsbestemmelsene; dispensasjon knyttet til
pkt 4d & 4e + unntak fra 2c & 2d.
Sak fra seksjonen: ”Det tas en prinsippdiskusjon i HS
knyttet til problemstillingen, slik at en viss
forutsigbarhet kan forventes”.
- Idrettsgallaen og Olympiatoppen: kandidater mottatt.
- Ledersamlingen 2016

Morten

Morten

Pia

Morten

297/14-16

298/14-16

WDSF regulations regarding couples no-show at WDSF
tournaments.
Informasjon og avklaring av regler fra Marco Sietas ble
gjennomgått.
PD

Morten

Vår PD representant, Anita Langset, har sendt informasjon og
forslag til retningslinjer for oppgaven.

Morten

Til gjennomsyn og vurdering.
Anita vil bli invitert til styremøtet søndag 17. januar på Thon
Triaden.
Etteranmeldte saker:
CWDCL:

Organisasjonstilknytning.
Saken tas opp med adm /ACR.

Hilde B

Planer for 2016

Hillde B

Olympiatoppen 2016
Lodde stemning blant deltakeren på landslaget
Støtte i andre OLT-regioner?
299/14-16

Eventuelt
NEC samarbeidsmøte
- Dommersystem 2.1 (bruk /planmessig)
Neste møte: 06. januar 2016 kl. 20.00;
Forberede/ avklare ledersamling

Michelle
Michelle

