Referat nr. 02/2016-2018
Dato:
13. og 14. august 2016
Tidspkt.: Henholdsvis Kl. 16.00 og Kl 10.00
Sted:
Ullevål, Idrettens Hus
Innkalte: Morten Engan, Sigurd Ringvoll, Jan Einar Kiil, Alexandra Kakurina, Mai
Mentzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Tor Erik Sørensen, Alexandra Vårvik, Hilde
Skogholt
Tilstede:
Meldt forfall: Hilde Skogholt (deltar på Skype)
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

SAK

Ansvar:

07/16-18

Referat fra Styremøte nr. 28 2014/2016 og 012016/2018

V

Sigurd

I

Anne Cathrine

09/16-18

Litt om adm oppgavene og organisering
Administrasjonen ønsker at seksjonen skal
gå over til Trello som kommunikasjons- og
oppfølgingsverktøy knyttet til saker som skal
følges opp.
- Organisasjonshåndbok
- faktura@danseforbundet.no
- Nye styret skal avtale møteregler
- Innspill fra seksjonen tilledersamlingen må
sendes inn innen september
Årshjul og fordele oppgaver ihht. dette

V

10/16-18

Årshjulet ble gjennomgått og foreløpige ansvar og
utførende ble fordelt. Gjennomgås i januar for evt
endringer.
PD representant for perioden 2016-2018.

11/16-18

Vedtak:
Anita Langset utnevnes for 2 nye år.
CWDCL

Utsatt.
08/16-18

Administrasjonens rolle i forhold til styret
-

Det må utnevnes en arbeidskomite for breddearbeid
i grenen. Foreløpige kandidater:

V

Morten

Hilde B, Mai Menzoni og Arve Tonning har akseptert.
Tor Erling – mulig kandidat fra administrasjonen.
Kandidat fra Nord ønskes også.
CWDCL breedekomiteen må i samråd med
adminstrasjonen finne en kandidat fra NNDK.
-

-

V

Hilde B.

Komiteen må komme med forslag til
organisering, retningslinjer og
budsjettrammer.
Aktivitetsplan bør etableres med tanke på
omdisponeringer fra topp til bredde:
Budsjett overført fra topp : 23’
Budsjett for bredde:
45’

Tanker til aksjoner:
- Klubber og organisasjoner utenfor ND bør
kontaktes for økt aktivitetsgrunnlag
- Arrangere trenerkurs for linedance.
12/16-18

Henvendelse fra trener om kosthold og spesielle
behov.
Trener har anmodet seksjonen om å hjelpe til med et
av LL parene knyttet opp mot ernæring / toppidrett /
allergi og intoleranser.
Seksjonen kan ikke gå inn i enkeltsaker på dette
stadium.
TTN vil allikevel se på hva som kan gjennomføres
som en del av samlinger:
TTN 4: Kan sjekke med OLT Krs om ressurser
TTN 1: Kan sjekke med OLT om ressurser

13/16-18

Morten besvarer henvendelsen med ref til sak
vedr Samling for utviklingsidretter.
Budsjett og planer 2016

I
I

Sigurd
Hilde S. via adm

I

Morten

I

Morten

V

Morten/Sigurd

Gjennomgang av budsjettet og planene for resten av
året.
Dropboxen ble også gjennomgått.
14/16-18

LL aktiviteter i etterkant NS’er.
Aktivitetene bør fortsette.
Planlagt aktivitet for NS3 gjennomføres.
Før evt gjennomføring av NS4, må det ses i
sammenheng med budsjettet til LL – totalt.
Dersom gjennomføring på NS4, tas en evaluering
mot LL parene i etterkant.

14/16-18

Utviklingsprosjekt OLT / Sparebankstiftelsen
DnB
Seksjonen’s prosjekt nådde ikke frem.
Hva kan vi trekke av erfaringer og hvordan kan vi
nyttegjøre oss arbeidet som er lagt ned i videre
planer.

15/16-18

I

Sigurd/Hilde
(TTN)

I

Sigurd

I

Alexandra K

I

Morten

I

Morten

TTN
LSK skal arrangere TTN/Landslag nr 3.
- Domenico, Geir og Mirjam er bekreftet.
- Alternativ trening må ses inn i pga
trenerseminar / dommerseminar
- Hotell til til tilreisende
- Differanse på antall privattimer
- Politiattest nattevakt
KDK skal arrangere TTN/Bredde nr 4.
- Prosvirnin er bekreftet
- Patrick er bekreftet

16/16-18

Dommer- og trener seminar i august
Alexandra er seksjonens kontaktpunkt mot TDK og
holder kontakten mot Michelle.

17/16-18

Reglement
Status på reglementsendringer:
Vedtatte reglementsendringer sendes ut innen
torsdag.

18/16-18

Samling for utviklingsidretter, 1. september
Ref mail fra adm:
Etter grundig kartlegging i samarbeid med
særforbundene, har Olympiatoppen fra og med 1
sep. 2016, valgt å starte opp fire prosjekter for
utviklingsidrettene.
 Fast ukentlige treninger i utholdenhet for
alle (onsdager 09:00-10:00, oppstart 6.sept)
 Fast ukentlig trening i styrke og
koordinasjon for alle, samt ukentlige
idrettsspesifikke økter (torsdager 17:0018:15, oppstart 1.sept).
 Felles foredrag og idrettsspesifikke
foredrag i idrettspsykologi
 Felles foredrag og idrettsspesifikke
foredrag i idrettsernæring
I tillegg erdet samling 10.november som er hovedsakelig
for dans.

Vedtak:
Tilbudet gis til landslagsparene. Det er maksimalt 4
par som kan delta på heldagssamlingene.
Seksjonen tilbyr reisestøtte hvor nødvendig knyttet til
samlingen 10. november.
Sigurd ber toppidrettsansvarlig om å gå ut med
dette.
19/16-18

I

Sigurd

Evt

Foreløpig møteplan for neste år inklusiv
møteregler:
-

Søndag 18. september, 20.00-21.30, Skype
Søndag 23. oktober, Ullevål
Søndag. 20. november, kl. 20.00-21.00, Skype

V

Overskrifter på seksjonssidene -> AC.

I

Arbeidskravsanalyse for Sportsdans
Forslag mottatt fra Michelle til gjennomføring,
innhold og pris.
Vedtak:
Seksjonen setter av 14.000 fra posten OLT til
arbeidet, og ber Michelle og Pia starte opp arbeidet.
Ansvarlig i styret: Sigurd.

V

Sak fra landslagspar
Saken ble behandlet, og vedtaket ble
formidlet paret.
Det presiseres at Morten Engan forlot møtet
under behandlingen av habiltetsårsaker.

V

Sosiale medier:
Mediaansvarlig Sigurd som administrator på våre
sosiale sider.
Avklare hvem som trenger hvilken tilgang/ til hva.
Nye medlemmer i komiteen for Trener og
dommer komiteen
Seksjonen nominerer
- Erling Langset
- Michelle Lindøe Enger
- Hilde Bjørklund
Infosaker:
VM-Junior 2 10-dans er avlyst
Fornyelse av 5 år gamle ID-kort

V

I

