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Referat 

Perioden 2022 – 2024 
Møte nr: 002 

 

Styre: Seksjonsstyret Sportsdans 
Dato: 07.09.2022 
Tidspunkt: 19.30-22.30 
Sted: Teams 
Innkalling: Jan Tore Jacobsen (JT) (forlot møtet kl. 21.25 før sak 013_22/24), Hilde 
Kristiansen (HK), Johnny Olesen (JO), Siv Fjellmo-Grøndahl (SF), Andreas Trondal (AT), Ane 
Aune (AA), Inger-Lise Husebø Lenning (IL), Halvor Owren (HO) (forlot møtet kl. 20.00) 
Frafall:  
 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer: 
  

  
Godkjenning av innkalling og referat 001 

    
Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten. 

• Sak 011_22/24 - HK inhabil i saken, (AA) rykker opp 
som stemmeberettiget i saken. 

 

• Sak 013_22/24 - (JT) ønsker være inhabil i saken, 
(AA) rykker opp som stemmeberettiget i saken. 

 

Vedtak: 
Godkjent 

011_22/24 Overføring prosjektstøtte HNDS-PARA: 
 
Søknad mottatt pr. e-post 3/8-22 fra Diamond Dance ” om å 
få overføre vårens para-midler til høstsesongen da 
vårsesongen ikke lot seg gjennomføre pga. Omikron og 
restriksjoner på skolene og bo- og behandlingshjemmene.” 
 
(JT) viser oversikt over klubber som har fått midler, og det er 
5 klubber som har vært flinke til å søke. 
 
Forslag: Støtte Diamond Dance om å overføre para-midler til 
høsten, men samtidig at alle klubber vil få mulighet til å 
søke på støtte for høsten 2022 og vår 2023. 
 

Vedtak: 
 
Lokal gruppa:  
kontakter alle 
klubber og 
informerer om 
mulighet for å 
søke på 1-2-3 
prosjekter for 
høsten. 

012_22/24 ND Hotellavtale: 
 
Seksjonen er blitt bedt om å evaluere behovet for en sentral 
ND hotellavtale, da Choice avtalen må fornyes 

Vedtak:   
 
Enighet om at (JT) 
sender inn 
dokument til ND. 

013_22/24 Brudd på personvern: 
Jan Tore Jacobsen forlater møtet kl. 21.25 
 

Vedtak: 
 
Enighet om at 
(SG) på vegne av 
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(SG) informerte om saken, og vært i kontakt med ND og NIF 
jurister. HS og JO ønsker å sjekke de etiske retningslinjene 
for dommere. Ble enige om at dette er en sak for 
Sanksjonsutvalget. 
 

seksjonen lager et 
utkast. 

014_22/24 Opprykkssøknad fra LSKdans: 
 
Søknad om dispensasjons for opprykk fra rekruttering til 
konkurranseklasse fra høstsesongen 2022. På listen som lå 
ute på dansing.no så var de klare for opprykk. 
Hovedtrener finregnet, og paret manglet 1 poeng for 
opprykk etter gjennomgang av poeng. 
 

Vedtak:   
 
Godkjent 
Med flertall for 
støtte om 
disp.søknad 

 

015_22/24 Vandretrofe seriemestere Norgesserien:  
 
(SG) har sjekket litt priser på vandretrofe, det er varierende 
priser i forhold til størrelse etc. Kommet forslag til medaljer 
eller en finere pokal til alle deltakere i Norgesseriefinalen. 

Vedtak:  
 
(SG) utarbeider 
nytt forslag. 
 
 

 
 
016_22/24 
 

Oppdatering Dommerkomite: 
 
(JO) informerte om Dommerkomite, alle dommere har 
signert dommerkontrakter. Kontroll på dommere for 
konkurranser denne sesongen. 
 

 

 
 
017_22/24 
 

Tilbakemelding Dommer- og Trener seminar: 
 
(JT) i kontakt med Utdaningsansvarlig i ND for utarbeidelse 
av en spørreundersøkelse for å få tilbakemelding fra 
deltagerne. Tilbakemeldinger per d.d: ingen grunn for at 
dommer- og trenerseminar skal arrangeres samtidig. Noen 
seanser hadde ikke noe med dommer arbeidet  å gjøre. 
Video dømmingen var veldig bra. Saken løftes på nytt i SD 
005 når Utdanningsansvarlig i ND har mottatt svar på 
spørreundersøkelsen. 
 

 

018_22/24 
 

Forslag til breddeprosjekt 2023 
 

 
Utsatt til neste 
styremøte. 
 

019_22/24 
 

Status oppdatering gruppeleder arbeidsgruppene: 
 
Alle har hatt teams møte, og kommet i gang. 
 

 

020_22/24 
 

ND`s Utviklingstrapp: 
 
(JT) informerte litt om prosjektet, og hva som kreves i 
forhold til budsjett. 
Skal vi være med så bør det gjøres ordentlig.  

Vedtak:   
 
Støtter prosjektet 
men trenger mere 
tid, og at det går 
fra budsjett i 2023. 
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Det er en stor jobb, og den/de som skal arbeide med dette 
bør få betalt da det kan bli mer omfattende og tidkrevende. 
 

 
 

021_22/24 Opprykksøknad fra Nidaros: 
 
Mail mottatt 2/9-22 
Junior par som ønsker opprykk fra konkurranse til 
eliteklasse. Paret mangler 8, og 9 poeng for  opprykk pr. 
gren. 
 
 
 
Mail mottatt 4/9-22 fra Hovedtrener. 
Flertallet står fast ved vedtaket fra tidligere 

Vedtak: Flertallet 
har stemt for å 
avvise søknaden. 
Er sendt mail til 
klubben/trener. 
 
 
Vedtak: Flertallet 
står ved vedtaket 
som først ble 
fattet i denne 
saken og er 
derfor avslått. 
 

022_22/24 Søknad om datoendring av NS6: 
 
Mottatt mail den 7/9-22 om å flytte  NS6 til søndag 13/11 
grunnet ingen hall, slik at man kan kjøre 3 konkurranser 
samme helg. 
 
Begrunnelse: 
Det vil bli en for stor økonomisk innvirkning mtp. Dommere 
og funksjonærer som allerede har bestilt fly/hotell.  Så det 
vil oppfordres til å finne en alternativ hall for lørdag 12/11 
så konkurransen kan gå som planlagt og henhold til 
arrangørkontrakt. 
 

Vedtak: 
 
Svar på mail om 
at det ikke 
innvilges, og 
oppfordre til 
prøve å finne 
passende arena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppdatering fra ND Administrasjonen: Halvor 
 
-Taushetserklæring dommerkomite, alle signert. 
-Kopi av kontrakter, frist 16/9.   
-NS6 2022 kontrakt bekreftet på plass. 
-NS 2023 bekreftet alle søknader på plass. 
-NM-veka 2023 er uklart, venter tilbakemelding fra NM-veka 
om arena. 
-Webinar/Online:  Tarjei avholder webinar for klubber, 
forslag er små webinarer som legges på ND`s side. 
-Oppdatert utdanning/kurs seminar kalender 
-Pengepremier: undersøke en alternativ løsning for 
utbetaling av seriemesterstipendene i elite voksen klasse. 
-Mandat Landslagskomite 
 
Halvor forlot møtet kl. 20.00 

 

 


