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Referat 

Perioden 2020 – 2022 
Møte nr: 3 

 

Styre: Norges Danseforbund Region Nord 
Dato: 08.02.2021 
Tidspunkt: 20:00 – 21:30 
Sted: Teams 
 
Innkalling: leder Gunnar Albrigtsen, nestleder Monica Rasmussen, styremedlem Lars Birger 
Ditlevsen, styremedlem Rita Johansen 
 
Frafall:  
 

Saks nr./år Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer 
 

23 Info om hva som skjer fra sør til nord Kort orientering om hvordan 
dansens står i alles miljøer og 
generelt. Frykt for stort frafall hos 
både trenere og utøvere. 

24 Aktivitet 2021 Det meste av aktivitet må avventes 
til det åpnes opp. Vanskelig å 
planlegge slik situasjonen er nå, men 
vi forsøker.  

25 Kurs 2021 Vanskelig pr dags dato pga 
smittevernsbegrensninger på 10 stk 
samlet. Dette gjør kurs og annet 
vanskelig å gjennomføre. Ingen 
kompetanse på nettkursing. Fokus 
på å finne mulige datoer til høsten 
2021 og vår 2022 hvis det åpner opp. 

26 Urban samling i Nordland Dans Fauske + Bodø DK initiativ. Vi 
følger opp og sjekker også med 
urbant. Når: Så raskt det kan åpnes 
opp!  

27 Barents Games Orientering: 
Utsatt til sept 2022 eller 2023. 

28 NNM 2021 Undersøke med arrangør, finne dato 
i høst(okt) og vår(mars) 2022.  

29 Onlinekurs 
 

Har vi kompetanse til å hjelpe til 
her?  
Dessverre. 

30 Regnskap 2020 Gjøres ferdig til neste møte. 
Presenteres der. 
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31 Trener/instruktørkurs Bør ha datoer klare når dansen 
åpner opp! Sjekkes med 
opplæringsansvarlig. 

32 Reklamevideo for våre klubber i nord? Undersøke priser og hva som skal til 
for å få ønsket kvalitet. 
Visningsområde: våre egne 
nettsider, youtube og klubbenes 
nettsider 
 

33 Bankforbindelse Leder avtaler møter med SP1 N-N og 
Narvik SpB 

34 Intern sak Unntatt offentlighet. Leder følger 
opp.  

35 Neste møte I løpet av 1-3 mnd avhengig av saker 
som rulles opp, veldig stille så lenge 
det ikke er mye dans som foregår. 
Dessverre.  

 

 

 
 

 

 


