Referat nr. 26/2014-2016
Dato:
10. mai 2016
Tidspkt.: kl. 20.00
Sted:
Skype
Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger (fra 22.20), Pia Lundanes Løwe, Sigurd
Ringvoll, Tor Erik Sørensen, Jan Einar Kiil (fra 21.00).
Forfall: Mai Mentzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Hilde Skogholt
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

362/14-16

Referat fra Styremøte nr. 25-2014/2016

SAK

Ansvar:

V

Michelle

O

Michelle

V

Jan Einar

O

Morten

Det settes en ukes frist på TB til Sigurd /seksjon vedr
kommentarer til 24 og 25.

363/14-16

Landslaget
Status på uttak:
3 par har takket ja, resten antas å være med videre.
Sjekkes ut.

364/14-16

Kontrakten
Distribuert via mail til seksjonsstyret og behandles
derfra. Aktiviteter som vedlegg.
TTN 2016
Gjennomgang av søknader.
KDK har søkt, men dette er vanskelig ifb TD
seminaret.
Jan Einar sjekker preferete klubber knyttet til
geografisk tilhørighet. 3 saler trenges.

365/14-16

Overgangsreglement
HS møte nr. 11 /2014-2016
Tilbakemeldinger tyder på at forslag til
overgangsreglementet er for konplisert og innviklet.

Adm utarbeider et forenklet utkast basert på innspill
fra seksjoner, regioner og komiteer.
Morten setter opp et utkast, og sender for intern
høring før oversendelse adm.
366/14-16

Støtte til Christmas Dance
Seksjonen har etterlyst en støtte fra ND sentralt på
like vilkår for alle.

367/14-16

O

Morten

V

Hilde B

O

Mai

Saken ble ikke behandlet på HS-11/14-16
Planer CWDCL 2016
Seksjonen har presentert opplegget for HS.
Må videreforedles.
Hilde bes utarbeide et forslag som kan tas som en
maildiskusjon. Behandles på styremøte 27/14-16

368/14-16

Breddesøknader
Tildeling av midler er sendt ut.

369/14-16

Dommerseminar i august
Dette seminaret faller sammen med TTN3.
Gir viktige føringer for planlegging og gjennomføring
av TTN3/LL samling: Ansvarlig?
Grovtiming må settes opp snarest, mhp avklaringer
mot dommerseminaret.

370/14-16

Michelle/Sigurd

Utviklingsprosjekt OLT / Sparebankstiftelsen
DnB
HS-11 støttet Sportsdans fullt ut.

Pia/Michelle

Budsjettrammen for de 5 årene ble gjennomgått, og
er satt til 3.9 millioner etter en progresiv kurve.

371/14-16

Søknadsfrist er 12.05.
Åpen klasse / single dance.
Morten henter inn eksisterende
gjennomføringmetodikk for singelklasse og åpen
klasse i regionene. Seksjonen vil utarbeide et forslag
til regionene basert på dette.

372/14-16

O

Morten

O

Morten

Utøverlisens/Konkurranselisens ved tilhørighet
til mer enn en klubb.
Må ses i sammenheng med sak 365/14-16

373/14-16

Hovedstyremøte mandag 2. mai

374/14-16

Foreløpig referat gjennomgått.
Spesielle saker:
- Overgangsregelementet
- Deltakelse av utenlandske par
- Honorarsatser fra TDK – uendret men
behandles som del av budsjett.
- Ny lovnorm for regionene
- Handlingsplan inkl. endringer
- Gjennomføring dommerseminar.
- Kommunikasjon / streaming.
Alle NM skal streames.
- Utviklingsprosjekt - OLT
Årsjul

Sigurd og
Morten

375/14-16

Morten og Sigurd jobber videre med årshjulet 18.
mai.
Uttakskonkurranser
Ungdoms EM i 10 dans: ingen rep
J2 VM standard: 1. og reservepar
EM Adult Std: 1. par og evt. reservepar.
EM Adult Latin:

Morten

O

Morten

Det må gjøres noe med tidslinjen versus billetter når
reisen er fullfinansiert. Svartidspunktet i uttaksbrevet
må være rettningsgivende for full dekning.
Må tas inn i uttaksbrevet.
376/14-16

Samkjønnspar / Lånepartner / Rekruttering /
Konkurranse
-

O

Morten

V

Morten

O

Morten

Opprykkspoeng
Utviklingsmuligheter

Lånepartner er begrenset til rekrutteringsklassen.
Opprykksbestemmelsene er knyttet til par uansett.
Lånepartner vs singeldance.

377/14-16

Dispensasjonssøknader om opprykk
3 søknader mottatt:
2 søknader J2 konkurranse -> elite
1 søknader J1 rekruttering -> konkurranse
Seksjonen har behandlet søknadene basert på
prinsipiell og reglementær basis, og finner ikke nok
grunner til å fravike eksisterende reglement.
Det presiseres at dersom opprykk nå ifb NM 2016, er
de kvalifisert for TTN høsten 2016.

378/14-16

Dommer Christmas Dance

Det er gått ut invitasjon fra LSK knyttet til
dommersammensetting på CD, der mottakerne er
bcc på mailene. Dette må diskuteres.
Morten og Sigurd legger opp til en samtale med
arrangør, der det legges vekt på en åpen dialog med
seksjonsstyret, samt seksjonsstyret som
kontaktpunkt i slike saker.
379/14-16

Eventuelt
JS 2.1 vedr NM.
Dette er ikke en aktuell setting. Sigurd girr beskjed

Sigurd

