Protokoll fra arbeidshelg i
Molde
Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK`N ROLL

Dato:
31.08.18 – 02.09.18
Tidspkt.: Hele Helgen
Sted:
Hotell Alexandra, Molde
Innkalling: Tom Skamo, Trine Bekken, Sissel Myren, Pål Henrik Karlsen, Jan Åge Olsen By
Ikke til stede: Morten Strøm, Sunniva Myrvang
Ikke innkalt: Sara Borgnes – Hadde møte i Salsa på dansens Hus uken før.
Saks nr. /
Hva saken gjelder / vedtak
Vedlegg:
år
01Velkommen til Bli kjent helg for nytt seksjons
2018/2020
styre
02 – 2018 Styre har konstituert seg
2020
03–
Oppfølging fra medlemsmøte på tinget
2018/2020
Spørsmål under møte var:
Hva kan vi gi tilbake til dagens medlemmer som
kan gagne alle?
Danse festival – forslag på tilbud for dagens
medlemmer.
Vedtak:
Det settes opp en komite for gjennomføring av
festival i 2020.
04 –
Hoveddommer
2018/2020
Vi har få hoveddommere i Swing og Salsa.
Vedtak:
Søknad sendt Akademiet for dispensasjon.
05 –
NNM 2019 er de i gang med å planlegge. Dato
2018/2020
kommer snart
06 –
Arbeids metoder i Seksjonen 2018 – 2020
2018/2020
Oppfølging i visma og deltager.no
Kommunikajson og arbeids verktøy:
Trello:
Skype:

072018/2020

Informasjon Salsa:
Informasjon fra møte uken før
Samt Toppidrett/ konkurranse

08 –
2018/2020

092018/2020

10 2018/2020

112018/2020

122018/2020

132018/2020

142018/2020

Facebook siden til seksjonen,
Det ble diskutert hvilke temaer og hvilke saker
som skal reklameres for på siden til seksjonen.
Diskutert også hvem som skal være ansvarlig.
Vedtak:
Ansvarlig Pål og leder.
Alt som handler om aktivitet fra aktiviteter fra
regi av klubber med samarbeid med DN og div
breddetiltak
Hvordan forholder vi oss til alle stilene våre og
hvor tilhører vi.
Vedtak:
Mange ting og tenke på når vi har så mange stiler
som trenger forskjellige ting.
Stor mangel på instruktører:
Vi har flere klubber rundt i landet som ønsker å
starte med barnedans.
Vedtak:
Det skal lages en pakke tilbud til bredde satsning
for barn.
Jan Åge har ansvar for denne delen.
Klubbkontakt
Vi må komme mer ut og få mer kontakt med klubbene rundt i vårt land
Vedtak:
Vi har et mål om å nå så mange som mulig. Men
de skal få den hjelpen de trenger så godt det lar
seg gjøre.
Hvilken fordel er det å være i Norges danseforbund
Vi får mange spørsmål om hva som er fordelene
ved et medlemskap i ND
Vedtak:
Vi lager en folder over fordelene, slik at vi kan få
dette ut når vi er i kontakt med klubbene.
Folkeswing Festival
Diskutert temaet.
Vedtak:
Setter sammen en gruppe som skal jobbe med
dette.
Informasjon om seksjonen
Hvordan skal danserne få kontakt med de forskjellige medlemmene i seksjonen uten felles
mail?
Vedtak:

152018/2020

Vi ønsker en hyperlink til alle sammen.
Jan Åge og Sissel jobber inn mot adm om oss og
aktiviteter
Bredde samling i 2019
Vi setter opp en breddesamling i februar 2020.

162018/2020
172018/2020

Vedtak:
Tom avtaler med div instruktører og lokale
Konkurranser:
Trine tar kontakt med Skaun.
Regelverk:
Diskuterer de forskjellige klassenes regelverk.

182018/2020

Vedtak:
Regelverket må presiseres mer.
Swing Brother Swings søknad
Søknad som er mottatt er behandlet.

192018/2020

Vedtak:
Vi har mottatt søknad om støtte, svar blir sendt
Møte plan ut 2018
Diskutert hvordan og hvilke dager som passer.
Vedtak:
Sendt ut til alle i seksjonen

