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Referat 

Perioden 2022 – 2024 
Møte nr:1 

 
Styre: Streetstyles 
Dato:26.06.22  
Tidspunkt: 20:00  
Sted: Teams  
 
Innkalling:  
Leder: Linda Arstad Kynell, Oslo Urbane Idrettsforening 
Nestleder: Marianne Tverå, Dans Fauske 
Styremedlem: Marius Aasen, Molde Danseklubb 
Styremedlem: Torstein Holen, Danseriet 4step - Trondheim 
Ungdomsrepresentant: Deepali Bhargava, Oslo Urbane 
Idrettsforening 
Vararepresentant: Heidi Nygård Pedersen, Dans Fauske 
 
 
Frafall: 
Vararepresentant: Linn Strand, Molde Danseklubb 
 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvarlig 

Sak 1/2022 Godkjenning av innkalling og saker under eventuelt: 

• Innkalling godkjent 

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

• Ingen inhabilitet 

 

Linda 

Sak 2/2022 Arbeidsfordeling 

 
• Saksliste 

o Leder og nestleder 
• Referent  

o Linda 
• Årshjul 

o Forslag utarbeides av Marianne og Linda. 
• Terminliste konkurranser 

o Forslag utarbeides av Marianne og Linda. 
 

• Økonomi -Utarbeide årsbudsjett (godkjennes av HS).  
Utarbeide årsberetning innen 31. mars hvert år. 

Linda 
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(Årsberetningen skal inneholde en vurdering av aktivitet i 
forhold til målsetningen som styret har satt seg, i tillegg 
til den økonomiske situasjonen og utviklingen av 
medlemstallene i perioden.) 
 

o Linda skal få tilgang til økonomiprogram OneStop 
§ Linda og Marianne går igjennom budsjett 

og sender over til de andre. 
 

Sak 3/2022 • Nito sin stillingsinstruks. At hun skal inn som Koordinator 
for breaking er allerede vedtatt, periode: 01.06.2022 – 
31.12.2022. Honorar 40.000 NOK (10.000 er reisestøtte). 
 

Vedtak: Stillingsinstruks enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til stillingsinstruks: 
Toppidrett 

• Internasjonal kontakt Breaking 
• Koordinering OLT og utøvere Breaking, i samarbeid med 

Sportssjef 
• Uttak internasjonal WDSF deltagelse Breaking, i 

samarbeid med Sportssjef 
• Ansvar for ranking lister, Norwegian Breaking League. 

 
Konkurranser 

• Oppdatering battle reglement: Norwegian Breaking 
League 

• Uttak dommere, host og DJ til NBL og NM, i samarbeid 
med arrangør 

 
Rekruttering/ bredde 

• Rekruttering Breaking – Målet er å få dobbelt så mange 
Breakere knyttet opp mot Norges Danseforbund, 
sammenlignet med tall fra 2021 

•  
 

Bindeledd mellom seksjon og Breake miljøet 
 
 

Linda 

Sak 4/2022 Tildeling arrangør for Norwegian Breaking League 3 2022. 
 
Forslag: Samsen Kulturhus kan arrangere Norwegian 
Breaking League 20. November, samme helg som Battle 
Of The South (BOTS). Ved tildeling samtidig som en 
annen battle som ikke er tilknyttet Norges Danseforbund 
er i henhold til prosjektplanen for Breaking For Gold og 
Norges Danseforbunds OL satsning. Der er et av målene å 
bygge broer og samarbeid med eksterne aktører. Vi 

Linda 
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ønsker å påpeke at Samsen Kulturhus ikke er en 
kommersiell aktør. 

  
  

Litt informasjon om Battle Of The South: 
«Battle of the South arrangeres årlig på Samsen 
kulturhus over en helg på høsten. Her samles 
lokale, nasjonale og internasjonale dansere for å 
battle og vise hva de kan gjennom showcase og 
ulike workshops. Battle of the South byr på 
mange ulike elementer som hiphop, breaking, 
MCing, DJing, graffiti og masse mer! Her kan du 
oppleve ulike dansekompanier, dancecrews, 
dansegrupper og solo dansere vise seg fram i 
ulike konkurranser og workshops.» 
https://samsen.com/battle-of-the-south-2/ 
  

Vedtak: Godkjent, vedtatt på mail 24.06.2022  
 

Sak 5/2022 
 
 

Lesja-Dovre Danseteam søker om prosjektmidler på  
12 000,- til LDD Summer Dance Camp 2022 for barn og unge i 
alderen 4-16 år på Dombås. 
 
Vedtak: Det bevilges 12000 NOK LDD Summer Dance Camp 2022. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Linda 

Sak 6/2022 
 
 

Støtte deltagere og reiseleder EM (IDO) 2-4 JUL 
• Linda avklarer med administrasjon om utøvere kan være 

team captain  i EM 
 

Vedtak: Det bevilges 5000.- til hver av Polaire og Josefa for at de 
stiller som "team captains" i forbindelse med EM 2-4.juni 2022. 
Enstemmig vedtatt. Vedtatt på mail 27.06.2022. 
 
 
Støtte deltagere og reiseleder VM (IDO) 26-30 NOV 

• Viktig å avklare før August 
 
 
PS. Viktig at disse sakene kommer opp i god tid før arrangement 
så seksjonen kan ta en vektet og god beslutning i fremtiden. 
 
Seksjonen ønsker å gjennomgå fordeling av støtte til 
internasjonale arrangementer. 
 

• Linda og Marianne lager forslag til støtte etter vi har fått 
tilbakemelding på hva som har blitt gjort før 

 

Sak 7/2022 
 
 

Har alle planlagte konkurransearrangementer dato og arrangør 
for 2022? 
 

Linda 
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 Konkurranser dato og arrangører 2023 og 2024? 
• Marianne og Linda ser på oversikten for planlagte 

konkurranser når de går igjennom årshjulet. 
 

Sak 8/2022 
 
 

Møteplan høst 2022 og vår 2023 
• Første onsdag i måneden etter kl 20:00 
• Første møte blir 03.08.2022 

 

Sak 9/2022 
 
 

Saker til eventuelt 
 

• Molde saker 
o Hvis en duo var tatt ut til VM, men ikke hadde 

samlet nok poeng til ranking i battle. Kan man 
fylle opp listen til battle med andre dansere fra 
duo? 

§ Utvalgsprosess må oppfattes som 
rettferdig 

§ Gjenopptas ved senere anledning da man 
trenger mer informasjon 
 

• Spørreundersøkelse for Breaking og Hip Hop miljøet 
o Spørreundersøkelse til klubber, trenere og 

utøvere. 
o Jobbes videre med av Linda til neste møte.  

 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


