IN
Referat styremøte nr 05/2018-2020
Dato:
Tidspkt.:
Sted:

17.10.2018
Kl. 20.00 – 21.30
Skype

Tilstede: Sigurd Ringvoll, Pieter Spilling, Alexandra Kakurina, Jan Einar Kiil, Tanja
Kleiven, Henry Molvær, Pia Løwe, Ann Solveig Eriksen, Lena Wingaard
Ikke tilstede: Tor Erik Sørensen.

Saks
nr. / år
45-18/20

Tidsramme

Hva saken gjelder / vedtak

Sak

Ansvar:

Info

Pieter

Info

Sigurd

Godkjenning referat 3-18/20 og 4-18/20
Kommentarer innen 21.10.

46-18/20

Christmas Dance Festival (CDF) 2018 / ØS6 2018
Påmeldingene er på vei inn.
ØS6 skal arrangeres som del av konkurransen.

47-18/20

NEC 2019, sett i lys av CDF endringen
Avvente gjennomføring CDF 2018

48-18/20

Nytt utregnersystem
Sportsdanse dømmingen vil endre utregnersystem fra
TPS til TopTurnier.
Liten påmelding til utregnerkurs 19.10 -> avlyst
Det blir satt opp 3 webinarerr på Skype i januar,
februar og mars a 2.5 timer, der interesserte kan delta.
Dette går på den teoretiske biten.
Teknisk kurs avholdes 6. april som del av NS2.

49-18/20

TTN4 KDK
Vi går for å bruke Malthe og Sandra (Latin + std
lavere nivå)
Det blir ikke konkurranse som del av TTN.

Info

JEK

TTN siden er oppdatert.
TTN4 møte: 22. oktober kl. 20 eller 21
JEK, ASE, HS og SIR
50-18/20

Landslagstrenere 2019
Saken er unntatt offentlighet.
Trener komite: Pia (leder), Pieter og Henry.

51-18/20

Landslaget – aktivitet høsten 2018
Parene gis umiddelbart tilskudd til en av campene i
høst, dvs et refusjonsbeløp pr par + camp avgift.
Valget står mellom:
- Oss campen (nå)
- Domenico campen 3-6 desember

52-18/20

Økonomistatus
Ble gjennomgått.
Pia graver videre.

53-18/20

NM 10-dans
NM-10 dans gir ingen direkte kvalifisering til EM eller
VM.

Sigurd

Regelen om at 2 av 3 ranking + siste NM 10-dans gir
uttak til VM opprettholdes.
Grunnen til at dette ble fraveket i 2018 var opprykk
av par med gode kvaliteter, der NM-10 dans 2017
ikke kunne være utslagsgivende for uttaket.
54-18/20

Konkretisering av konkurransereglement i
forhold til NM medaljer / titler.
Saken er oversendt HS.

55-18/20

Partnersamarbeid / kommunikasjon
Klubbene etterlyser coaching knyttet opp mot
parsamarbeid. TTN plukker opp ballen 22.10.
TTN4 kan evt brukes til brainstorming / sparring
knyttet mot parenes behov. Her vil LL og breddepar
delta, dvs bred tilbakemelding.

Info

56-18/20

Dancesation
For seksjonen er det viktig at rekruttering knyttet til
Dancesatation er rettet mot sportsdans i første
omgang.
Pia tar kontakt med Alexandra Vlad, evt Mai M, som
har vist interesse for konseptet.

57-18/20

Line Dance møte uke 41

Pia
Pieter

Forslag ligger inne:
Seksjon for Sportsdans og Linedance
Vedtatt, oversendes HS.
58-18/20

Line Dance konseptet som prosjekt

Pieter

Seksjonen søker overført prosjektmidler fra 2018 til
2019 for å ivarte progresjonen i prosjektet.
Dette vil fremstå som del av budsjettarbeidet.
59-18/20

60-18/20

HS møte
-

Pieter informerte om saker på HS
Seksjonen må tilstrebe å etterleve budsjettene
som er satt.

-

Budsjett modellen vil bli gjennomgått.
MLE er arkitekt, men baserer modellen på
NIFs retninglinjer.

PS

-

11. november er søknadsfrist opp mot
breddemidler. Pieter kommer med
informasjon asap.

PS

Seksjonen

Breddeprosjektet Sportsdans mot rekruttering
må utsettes.
Vi kan ikke gjennomføre dette under NS4.
Vi prøver å kjøre dette under CDF .
Eventuelt

Pia

