
 
Protokoll 

Perioden 2021 – 2022 
Møte nr: 7 

 
 
Styre: NDs Akademi 
Dato: 02.02.22 
Tidspunkt: 17.30 
Sted: Teams 

Innkalling: Erling Langset, Ina Linnerud, Heidi Jappée, Aina Nygård, Trine 
Bekken, Oda Måkestad, Yngvar Halvorsen, Michelle Lindøe Enger (HS), Anita 
Langset (PD), Alexandra Kakurina (Adm). 

Frafall: Alexandra 
 

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

82/2021-2022 referatet fra møte nr. 6 er godkjent  
 
 

83/2021-2022 Dommerseminar 2022: 
 
Er lokale for Dommerseminaret i august bestilt? 
Lokalet blir bestilt bare hver seksjon sender inn 
sine behov for saler/ rom til Alexandra 
 
Er det noen forslag til felles-deler? 
Anita kom med ett forslag for felles del. Dette 
undersøker hun opp videre. 
 
Trener seminar settes opp samme helg som 
dommerseminaret.  
Felles del for dommere og trenere. 
Sund idrett bør være ett tema, de kommer gjerne 
. 
 

 



84/2021-2022 Dispensasjoner 
 
Følgende har blitt gitt dispensasjoner siden vårt 
møte i november: 
 
Fra FDJ/IDO-seksjonen 
 Invilget men må gjennomføre T2  generell del av 
eopplæring. 
 
Daimen dance har kommet med en disp på alder 
for aktivitetskurs. 
Denne er godkjent i etterkant av møtet. 
 

 

 
 

85/2021-2022 Kort Rapport fra seksjonene 
 
Alle seksjonene forteller om bra aktivitet, og 
planer fremover som skal gjennomføres. 
 

 

86/2021-2022 Sak 67/2021-2022 fra møte 3 november: 

Konkurransereglement og tilleggsbestemmelser 
Street Styles 
dokumentene er under produksjon blir sendt til 
akademiet når de er ferdig. 

 

 
 
 

87/2021-2022 Honorarsatser	

Heidi og Ina informerer. 

HS har også sendt honorarsatser tilbake til 
Akademiet, for å klargjøre satser for Mentor. 

Det var tidligere kr 2.000 for opptil 3 kandidater, 
og kr 3.000 for 4 +. Dette har blitt endret i 
dokumentet. 

Det blir billigere for ND å betale kr 3.000 for 4+ 
enn å ta 3 og 3 kandidater av gangen. (da blir det 
jo kr 2.000 x 2. 

For Sportsdans har det vært aktuelt med mer enn 3 

 



kandidataer pr gang. 

HS var heller ikke klar over at ND har Rammeverk 
for høyere utdanning. Dette ligger ute, men det 
står også i Akademiets dokumnet som HS  
godkjente i sin tid – så det har nok bare blitt glemt. 
 
Det trengs full gjennomgang av hele honorar 
stigens dokumment. 
Dette gjør Ina, Anita og Trine 
 

88/2021-2022 Sak 79/2021-2022 fra møte 3 november 

 

Sunn Idrett – plakat/kampanje  

Sunn Idrett, ernæring og spiseforstyrrelser ble diskutert. 
Halvor undersøker med Sunn Idrett hva som finnes av 
materiale/rammeverk/plakater/kampanjer. Informasjon om 
sunnidrett.no og deres chatløsning ble forklart.  

Det bør heller prates om dette istedenfor plakater på 
veggen, de kom tolkes forskjellig. 

 

 

89/2021-2022 Eventuelt  

90/2021-2022 Neste møte 
 
06.april 

 

   

   

  
 

 

   

   

   

    

   
 



 

   

 
 
 
 


