Referat nr 11
Seksjonsmøte
SEKSJONEN FOR SWING & SALSA

Dato: 26.11.17
Tidspunkt: kl. 9.30-13:00
Sted: Styremøte på Moxy Hotel, Hellerusletta
Innkalling: Tom Skamo, Aina Nygård, Trine Bekken, Pål-Henrik Karlsen, Alf Utby, Arve Tonning, Sissel
Myren. I tillegg Gunnar Albrigtsen - Lederen av DRNN.
Administrasjon: Janne Krågå og Eirik Bolme konkurranse ansvarlig i administrasjonen
Meldt Avbud: Arve Tonning
Saks
Hva saken gjelder / vedtak
nr. / år
106/
Godkjenning av innkalling
2016 2018
107/
Godkjenning av saksliste
2016 – Saker til eventuelt
2018
108 /
Gjennomgang av sist referat
2016 2018
109 /
Gjennomgang av økonomi:
2016 Status regnskap og budsjett arrangert Nordisk og NM i
2018
Swing.
Vi har anvendt en del midler på styremøter grunnet reiser
og overnatting grunnet seksjonsmedlemmenes spredte
geografi.
Neste år kommer vi til å anvende bruke Skype og
telefonmøter.
Det er ønskelig at seksjonsmedlemmene er synlige og
tilstede på konkurranser og hos klubbene, så en del midler
vil anvendes til dette.
Hva skjer fremover?
Store mulighet for at en del midler blir prosjekt basert, slik
at en del som skal planlegges fremover må det skrives
prosjekter på. Det er sentralt at disse er interessante,
kreative og gjennomførbare.
Rammebetingelsene for neste år er ikke satt enda.

Kommentarer:

110/
2016 –
2018

111/
2016 –
2018

Salsa utvalget har kommet et spørsmål hvordan de kan løse
dette med forskjellen på IDO og de andre som arrangerer
konkurranser. De ønsker og få leid inn noen til å hjelpe til
med å lære med å lære IDO systemet.
Breddeprosjekt for 2018
Vi ønsker ha kontakt med region i Nord Norge, for å unngå
at det blir søkt om midler til samme prosjekt ulike steder.
Hvordan gjør vi dette til neste år?
Vi bør lage ett tilleggsprosjekt som gir klubb mulighet til å
bestemme instruktører selv.

112/
2016 –
2018

Evaluering NM 2017.
Det er mye positive tilbakemeldinger fra danserne.
Profesjonelt arrangement med fine rammer.
Det er et ønske om tidligere timing for danserne i Swing, da
de pleier å ha dette.
Det hadde vært fint med flere dugnadspersoner fra Swing
seksjonen.

113 /
2016 –
2018
114/
2016 2018

Påmelding til konkurranser fra 2018
Deltager.no

Utsatt til neset møte

NNM

Utsatt til neste møte

115/
2016 –
2018

Bugg

Utsatt til neste møte

116/
2016 2018

West Coast Swing
Danserne som har lyst til å delta på våre arrangement er lite
interesserte så lenge vi har WCS i IDO og ikke i WSDC.
Utfordring er at i WSDC kan ikke ND være medlem med
hver danser være medlem. Vi vil videre se på om det er
mulige løsninger for dette.

117 /
2016 –
2018

King Of swing
Arve Tonning var tilstede som Seksjonsrepresentant på
deres arrangement første helgen i Nov. Det var god
stemning og mange ungdommer tilstede på dette
arrangementet. Tre av parene fra Stavanger deltok under
NM helgen.

118/
2016 –
2018

Politiattest
Alle Seksjonsrepresentanter skal ha sendt inn denne til
administrasjonen.

119/
2016 –
2018

Breddesamling i februar
Her er det ønskelig å se på oppgave fordeling og bestilling
av fly og hotell snarlig.

120/
2016 –
2018

Økonomimøte med HS-representer
Referat fra møte med HS-representanter av Sissel Myren.
Økonomifordelingen kan se ut som den blir mer rettferdig i
forhold til antall medlemmer.

121/
2016 2018

Tanker om neste valgperiode
Sissel Myren har vært i kontakt med Leder av valgkomiteen
og sagt at nå er det på tide å starte jobben frem mot Tinget.
Alle må melde inn sin evt. interesse for å fortsett.

122/
2016 –
2018

Landslagsuttak til nordisk 2018
Dette blir gjort basert på året som har gått og NM resultater.

123/
2016 –
2018

Busstur til Nordisk 2018
Nordisk i 2018 er i Helsingborg i Sverige.
Dette er en seks timer tur fra Oslo ca. med buss.

124/
2016 –
2018

General meeting i WRRC I 2018
Sissel Myren sitter i valgkomiteen for WRRC i 2018 og
derfor bør hun stille. Sissel Myren forlater rommet da
seksjonsstyret da dette tas opp.
Vedtak: full enighet i at Sissel Myren skal være seksjonens
representant på GM WRRC 2018.

125/
2016 –
2018

Medlem TDK
Aina Nygård og Sissel Myren informerte om hva som gjøres
i TDK. Det er et sentralt med en ny representant for
Swingseksjonen, da Jo Inge Norum har ikke kapasitet til å
følge opp dette lengre grunnet sitt HS-verv.
Aina ønsker med seg Sissel inn fra januar 2018.
Vedtak: Sissel Myren overtar Jo Inges Norum sin plass i
TDK fra januar 2018.

126/
2016 –
2018

Swing Dance Open 2018
Ny dato for konkurransen er satt til 3. mars 2018
De tenker å gjøre likt som i fjor, samarbeid med sportsdans
.

127/
2016 –

Ikke tatt opp

2018

Hvordan få med flere mye klubber?
Hvis man oppfordrer de som ønsker å danne klubb til å ta
kontakt med sine idrettslag, dette må gjøres klart før alles
årsmøte for de må vedta dette på et årsmøte.
Der kan de vedta og ta inn dans i idrettslaget. Dette krever
mindre folk inn i styret enn å danne en helt egen klubb.

2016 –
2018

Eventuelt
Janne i administrasjonen skal hjelpe oss i seksjonen med og
søke om helsemidler. Hun skal også hjelpe seksjonen med
og se om vi kan søke om midler til flere av våre stiler.

129 /
2016 2018

Neste Møte
Vi har blitt rådet til å ha flere tlf.møter/Skype-møter, så
Tom og Trine prøver å få dette til.

128

