
  
    

 

 
 

Protokoll 
Danseforbundet region Nord-Norge 

 
 Møte nr 1 I ARBEIDSPERIODEN 2017-2018 

 

                                                Dato:         23. februar  2017 
                                          Tidspkt.:    20.00 -21.15 
                                                 Sted:      Skype      

 
Tilstede: John-Kåre Koberg, Alice Sivertsen, Line Vesterheim (ikke tilstede på sak 01/17-18) 

og Gunnar Albrigtsen 

Forfall: Wanja M. Nerli, Morten Trælnes, Frank Fiskerbeck 
 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

01/17-18 Vedr valg av leder i valgkomite inn i styret 
Under årsmøtet ble leder av valgkomiteen valgt inn i styret i 
Danseregion Nord-Norge. Styret har i ettertid blitt gjort 
oppmerksom på at dette skulle ha vært opplyst under årsmøtet. 
Styret har behandlet saken om bedt om juridisk veiledning fra 
NIF: 
Dete er svaret fra Henriette Hillestad Thune 
juridisk sjef/advokat i Norges Idrettsforbund:  
 
Etter det vi har fått opplyst ble det i forbindelse med avholdelsen av 
valg, ikke opplyst for regionstinget at leder av valgkomiteen selv 
var foreslått av valgkomiteen som nytt styremedlem. Styret i den 
aktuelle regionen har behandlet saken og bedt om juridisk 
veiledning av NIF, formidlet via Norges Danseforbund.  
 
NIFs anbefaling er at styret behandler denne saken på et styremøte 
der det vurderer om det bør innkalles til et ekstraordinært 
forbundsting med valg av nytt styremedlem på agendaen. Dersom 
styret beslutter å ikke innkalle til et nytt regionsting, må dette 
fremgå av styreprotokollen som deretter bør offentliggjøres for 
medlemsmassen. Dersom kretsstyret mottar tilbakemelding fra 
medlemsmassen på at det er ønskelig med omvalg, må 
regionsstyret foreta en fornyet vurdering av saken, og om det 
likevel skal innkalles til et ekstraordinært regionsting. Vi er kjent 
med at regionsstyret vil få veiledning og oppfølging fra forbundet 
side, slik at slike situasjoner ikke oppstår på nytt. Det er en fordel 
om dette fremgår av den styreprotokollen som skal offentliggjøres.  
 
 

 
 
 



02/17-18 Rekruttering og kartlegging av dansemiljø i DRNN. 

 Utfordring er å få flest mulig med i ND og engasjert. 

Allikevel vet vi at flere barn, unge og voksne er 

engasjerte i dans av ulik art. Hvordan få tak og kontakt 

med disse? Gå bredt ut, kontakte alle registrerte 

idrettslag i NIF, kommuner, kulturskoler, 

treningsstudio og danseklubber – for å treffe alle som 

driver med dans, og deretter forsøker å hjelpe dem med 

å registrere seg i ND, enten via undergrupper i lokale 

idrettslag, eller ved å opprette sitt eget. Styret og styrets 

medlemmer bidrar i sitt nærmeste miljø knyttet til 

geografisk plassering i fylket. (Kirkenes i Øst-

Finnmark, Line i nordre Nordland, Morten i midtre 

Nordland, Gunnar i Vest-Finnmark – Wanja i nærheten 

av Bardu/Troms etter beste evne. Delegere videre ut til 

kontaktpersoner som vi knytter til oss i de klubbene vi 

har i dag, som en type mentorer/veiledere for å hjelpe 

folk i gang. Men også viktig at styret ikke «slipper» 

saken, selv om vi har koblet på «hjelpere» lokalt. Alt 

skal følges opp, slik at vi evner å engasjere flest mulig.  

 

Vedtak:   

Styret sender ut en informasjonsmail til de ovennevnte organer 

og sørger for å delegere og fordele hjelp og støtte 

sammen med klubbene vi har i ND i dag. Styret har 

ansvar for at hver klubb og hjelper der også blir fulgt 

opp. Søker hjelp og støtte fra ND sentralt om det blir 

mye å gjøre. 
 

 

03/17-18 Kurs 

Pr i dag så ønskes det kurs for å få utdannet 

instruktører innen barnedans, zumba, hip-hop, swing, 

Street, salsa med mer – men avventer en skikkelig plan 

for dette til etter vi har fått tatt runden for å kartlegge 

hvilke dansemiljø vi har i regionen og gjort jobben 

med å rekruttere disse inn til regionen og ND. 

 

Vedtak: Rekruttering og kartlegging før kurs, men også 

ta en runde med dagens medlemsklubber på hva disse i 

dag har mest behov for.  
 

 

04/17-18 Møteplan 

 Torsdag er foreløpig en god møtedag, og vi tar 

utgangspunkt i denne fremover. Skulle noe endre seg 

så justerer vi dette.  

 Forslag til møtedatoer er: 

 Mars: 9.mars og 23. mars 

 April: 20. 

 Mai: 23. (pga 25. er Kr.Himmelfartsdag) 

 Juni: 15.juni 

 August: 24. 

 September: 21. 

 Oktober: 19. 

 



 November: 16. 

 Desember: 14 

 Januar: 11. og 25. (pga nytt årsmøte i februar) 

 Skulle noen av datoene ligge i nærheten av 

arrangement i NDs regi så flytter vi styremøtet til den 

helgen der vi samles og kan ta fysisk møte. Dette er 

veiledende datoer inntil videre. Tas også høyde for 

sentrale datoer for møte som vi også kan koble oss inn 

på. 

 

Møtet hevet.  
 

 


