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Danseforbundet region Nord-Norge 
Referat styremøte pr skype 09.03.2016, kl 21.00 – 22.15 

Tilstede : Alice Sivertsen, Line Vesterheim og Gunnar Albrigtsen, Wanja M. Nerli, 

Morten Trælnes, Frank Fiskerbeck, Anne Cathrine 

 

Fraværende : John-Kåre  

 

Saksliste: 

1.17 Ekstraordinært årsmøte (fra sist) 

5.17 NNM 2018 

6.17 Prokura for styret. 

7.17 DanceBattle Tromsø 2.-4.juni 

8.17 Workshop i Indre Troms, Hiphop. 

9.17 Styrekurs for DRNN 

10.17 DRNNs deltagelse på Idrettshelga 2018, i Alta 20. - 22. oktober. 

 

 

1.17 Ekstraordinært årsmøte. (fortsettelse fra forrige møte) 

Line var ikke delaktig i løpet av sakens gang pga inhabilitet. 

Ifølge NDs regelverk så må det til ett ekstraordinært årsmøte da årsmøtets valg av Line 

Vesterås som styremedlem og kasserer, var gjort ved en feil. Ut fra NDs retningslinjer skulle 

Line fragått jobben som medlem av valgkomiteen før innstilling av kandidatur til årets styre 

ble gitt. Alternativet var å be Line om å trekke seg selv. Styret hadde en bra diskusjon, med 

argumenter som gikk begge veier – men det var ett enstemmig styre som vedtok å gå for en 

løsning med ett ekstraordinært årsmøte. Etter styreleders kontakt med Anne Cathrine fra ND 

tidligere på dagen så har DRNN fått garantier fra ND på at de vil ta på seg kostnadene med 

ett nytt møte. Styret mener at her må man også se muligheten for å kunne koble dette opp 

mot et evt. styrekurs eller ett annet kompetansehevende tiltak for klubbene i region Nord-

Norge – slik at man ikke «bare» samles for en enkeltsak. Leder tar også kontakt med klubber 

for å sjekke ut hvilke tiltak som kan tas opp i denne sammenhengen. Styret går også ut fra at 

dette er i tråd med NDs og NIFs retningslinjer for å fremme aktivitet og kompetanse 

 

Vedtak: Styret gjør vedtak på at leder avtaler med ND om hvor dette lønner seg å ha, sett ut i 

fra økonomiske og praktiske rammer. Styret ser for seg at dette kan gjøres nær 

kommunikasjonssentra som Tromsø, Trondheim eller Oslo(Gardermoen). Leder rapporterer 

tilbake til styret underveis slik at styret holdes orientert. Frister i forhold til innkalling, 

forslag og slikt tas også i samråd med ND. Vi er realistiske og ser at ett møte bør tas så fort 

som mulig – innen rimelige frister for dette. Forslag til mulig dato: 31.3/1.4 (første helg i 

april) Line fortsetter som DRNNs kasserer og blir med styret i arbeidet som observatør til 

ett ekstraordinært årsmøte er avlagt. 

 

Ny info: 

 Etter ND har fått juridisk rådgiving i saken, så har vi blitt informert via Anne Cathrine 

Røste(ND) så mener juridisk at om det er sannsynlig at vi vil komme til det samme resultatet 

ved å innkalle på nytt ekstraordinært årsmøte (ut fra uttalelse fra valgkomiteen ved Valter 
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Jakobsen). Med det i henblikk så ber juridisk oss om å heller skjerpe dette for fremtiden, 

samt at styret tar styrekursing.  

 

Nytt vedtak sak 1.17. 

 

 Forlag: Vi innkaller ikke til nytt ekstraordinært årsmøte, men styret skal kurses. Og 

retningslinjer for valgkomiteen vil for fremtiden skjerpes. 

 

 Enstemmig vedtatt. 

 

5.17 NNM 2018 

 

 Diskusjon rundt økonomien i dette. Kirkenes er redd for å ta på deg ett stort underskudd som 

igjen vil være dumt for aktiviteten i klubben. Kan vi også sjekke om det er mulig å ha dette i 

Tromsø, da dette vil bli billigere med tanke på reiseutgifter? 

 

Vedtak: Jobber videre med begge alternativer. 

 

6.17 Prokura for styret. 

 

 Nødvendig for å få til en effektiv økonomisk drift av styret og styrets arbeid. 

 

Forslag til vedtak: 

 

A. Leder og nestleder har prokura – styret har samlet ansvar for økonomien. 

B. Leder og kasserer har prokura – styret har samlet ansvar for økonomien. 

 

Forslag B, ble vedtatt. 

 

7.17 DanceBattle Tromsø 2.-4.juni 

 

 Styret informert om samarbeid mellom DanceLab(Tromsø), ND og DRNN om å få til en 

stor GRATIS danceworkshop i juni for Troms og Finnmark. 

 

Forslag til vedtak:  Styret jobber videre med dette. 

 

8.17 Workshop i Indre Troms, Hiphop. 

 

 Wanja kan få med seg en instruktør fra Hamar, og trolig kan vi få til tak i en instruktør fra 

Tromsø også. Tanken er å inkludere danseklubber/grupper fra Tromsø i vest, Fauske i sør og 

Narvik i nord. Sted: Målselv.  

 

Forslag til vedtak: Wanja og Gunnar jobber videre med dette. 

 

 

9.17 Styrekurs for DRNN 
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 Med bakgrunn i sak 1.17, så forsøker vi å få til styrekurs. Tre datoer er nevnt 22. og 23. 

april, 6. og 7. mai eller 13. og 14. mai. 

 

Vedtak: Styret planlegger kurs helgen 22. og 23. april. Trolig nær Oslo pga rimeligere 

billetter både på fly og hotell.  

 

10.17. DRNNs deltagelse på Idrettshelga 2018, i Alta 20. - 22. oktober. 

 

Vedtak:  Bør delta på slike arrangement om mulig. Bør også sjekke om slikt er i Nordland og 

Troms, i tillegg til dette som er for Finnmark. 

 

Møtet hevet.  
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