Referat nr. 05/2016-2018
Dato:
5. Mars 2017
Tidspkt.: Kl. 20.00
Sted:
Skype
Tilstede: Morten Engan, Sigurd Ringvoll, Jan Einar Kiil, Alexandra Kakurina, Hilde
Bjørklund (CWDCL), Tor Erik Sørensen, Alexandra Vårvik, Hilde Skogholt
Fra adm: Anne C. Røste (Sak 49 og 51)

Saks
nr. / år

Tidsramme

Hva saken gjelder / vedtak

49/16-18

10 min

Søknad fra Mai Mentzoni vedrørende fritak for
styreverv og konstituering av nytt styremedlem

Sak

Ansvar:

Forslag til vedtak: Søknaden godtas.
Mai er også ungdomsrepresentant i styret.
Morten
1.Vararep Tor Erik overtar plassen til Mai i styret.
Styret vil forespørre miljøet og fremme 2
ungdomskanditat med møte-, forslags- og talerett i
seksjonsstyret.

50/16-18

5 min

V

Referat fra Styremøte nr. 04- 2016/2018
Vedtatt

51/16-18

15 min

CWDCL
Status.

52/16-18

10 min

Hilde/Anne Cathrine oppdaterte styret med status
og videre planer.

I

Hilde
B/Anne
Cathrine

Økonomi

I

Morten

Seksjonen vil få til disposisjon lisensinntekter fra
2016, i all hovedsak konkurranselisens. Beløpet
sannsynligvis i størrelsesorden kr. 68 971. Dette er
post 2 midler (frie midler) og kan dermed brukes til

toppidrett. Fordelingsnøkkel for både grunnlisens
og konkurranselisens fremover vil være 20% til
administrasjon/forsikring og 80% til seksjon
Foreløpig regnskapsstatus for 2016 presenteres.
Denne saken utsettes til neste møte, når vi har
klarhet i hvordan TTN2016 er fakturert.

53/16-18

15 min

Ekskludering og samarbeidsproblemer –
mailhenvendelse
Morten tar saken vider med adm og HS.

54/16-18

15 min

Retningslinjer
- Overgangspar skal få 12 mnd karenstid og
uttaket gjøres pr. 31.12
- Størrelse på landslaget
Ca 3 par voksen
Ca 5 par på rekrutteringslandslaget
- Det bør ligge i retningslinjene hvordan
parene tas ut i første omgang.

10 min

Morten

Landslaget - 2017
Landslagets oppbygging restruktureres til
- Landslag
- Rekrutteringslandslag

/16-18

I/D

V

V
V

I

Morten
og 2x
Alexandr
a

V

AK

Terminliste konkurranser 2018
Alexandra lager oppsett av terminliste for 2018 for
fremleggelse seksjonen for vedtak.
Forslag til søknadsfrist: 1. april

56/16-18

20 min

TTN
TTN-2/17 : 10.-12. mars 2017
KDK

TTN/Bredde

I

Sigurd

TTN-3/17 : 18.-20. august 2017
Hill

LL/TTN

I

Jan
Einar

TTN-4/17 : 3.-5. nov. 2017
NeRo

TTN/Bredde

V

Jan
Einar

-

-

Søskenrabatt
Ved årsabonnement innvilges 50% rabatt
fra 3. medlem.
Treningsdresser TTN

V
V

Hilde/
JEK+SR

-

Oppdatering og vedlikehold av info på FBsiden. Kven har ansvaret?
Innspill fra Michelle om ballett-trener som
kan brukes på samling. Forslag: TTN4

V

JEK

V

Sigurd

Datoer 2018, deretter invitasjon til klubber
om å arrangere

I

JEK(AK)

V

Morten/H
ilde

Foreslått tiltak for å unngå habilitetsspørsmål:
Seksjonen henstiller til hoveddommer å vurdere å
tre inn og dømme i stedet for den refererete
dommeren i den aktuelle klassen, dette for å unngå
at det stilles spørsmål ved vedkommendes
uhildethet ved dømming av klassen.

V

Alle

Forslag om endring av retningslinjer for
offentliggjøring av dommerpanel:
- Dommerpanelet publiseres i invitasjonen til
konkurransen

V

Morten

-

-

Dommeruttak
57/16-18

10 min
Dommere til NM: godkjenning av bruttoliste
Retningslinjer for utvelgelse av dommere.
Forslag til vedtak: Hilde S har hovedansvaret, og
koordinerer innspill fra andre styremedlemmer.
Hoveddommer NS2 og NM
Saken er aktuell i forbindelse med
hoveddommerrapport fra NS1, ettersom dommeren
som der er omtalt er gift med en av dommerne på
NS2.

Bakgrunn: i dag er dommerpanelet i prinsippet
«hemmelig» i forkant av konkurransen. Er det
egentlig noen god grunn til dette? I tillegg er det
alltid mulighet for at eksempelvis arrangørklubb,
medlemmer i seksjonen eller andre likevel har
kjennskap til dommerpanelet. WDSF tilstreber en
økt åpenhet om dommerpanel, nå også til
mesterskap og Grand Slam. Begrunnelsen for dette
er at noen ofte likevel får kjennskap til dette, og får
da en opplevd eller reell fordel av dette. Ved at
panelet offentliggjøres i forkant av konkurransen
blir forutsetningene like for alle.

58/16-18

5 min

Uttak til representasjonsoppdrag
Følgende uttak er gjort:
EM latin voksen
World Games latin

V
V

I tillegg skal det etter all sannsynlighet gjøres uttak
til EM standard voksen

I

Uttak etter NS2:
EM ungdom latin 14. mai, Chisinau – Moldova

World Cup latin 3. juni, Szombathely - Ungarn

59/16-18

5 min

Utenlandske par – deltakelse i NS/NM
Forslag til vedtak:
Alle som deltar skal være medlem i norsk klubb og
ha løst nødvendige lisenser (konkurranselisens
eller engangslisens)
Par som representer andre land enn Norge innen
WDSF gis adgang til å delta i NS
Deltakelse i NM er begrenset til par som kan bli
Norgesmester, altså at minst en i paret har norsk
pass og at paret ikke representerer andre land
innen WDSF
Par som er i ferd med å gjennomføre overføring av
WDSF-lisens til Norge fra andre land (for en eller
begge i paret) anses i denne sammenheng som
norske, så fremt manglende fullføring av
lisensoverføring ikke kan lastes paret

60/16-18

5 min

V

Morten

Denne diskusjonen må videreføres i et senere
styremøte.
Evt

I

Morten

Rapportering fra Spring Meeting

I

Hilde B

Tilbakemelding fra Cecilie Brinck Rygel etter
EM 10-dans
Vurdering av foreslåtte tiltak og berørte forhold i
mailen

61/16-18

?

