
 

 

 

Referat 

 Møte i Danseregion Øst-Norge 
 Møte nr.8 2016-2018 

 
                                                Dato:        12. Februar  2018 
                                          Kl.             17.00 
                                                 Sted:         Ullevål 

 
Tilstedte: Alexandra Kakurina, , Wenche Strøm, Mai Mentzoni, Anne Cathrine Røste (adm.)  
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

47/16-18  Status  
Referatet er godkjent. 
 

Alle 

48/16-18 Økonomi/Regnskap  
 Budsjett 
Wenche sender ut revidert budsjett.  
 
Styrevedtak: 
Godtar kopier til regnskapet  for reiseregninger og andre 
utgifter fra styretsmedlemmer  
 

Wenche 

49/16-18 Informasjon om pågående saker/Aktiviteter som skal følges 
opp 
 
-Nytt gulv- status: 
Gulvet er kjøpt inn og betalt. Flere klubber melder sin interesse 
og det opprettes en nettside for å leie det. Leie er gratis for 
klubbene, transportkostnader kommer i tillegg.  Spørsmål kan 
rettes til Pieter Spilling, LSK.   
 
-MØTER: 
Alexandra og Anne-Cathrine har vært på møte med OIK om 
anlegg.  
 
Kuben: ledig lokale fra kl 19-23 hver kveld der man bør prøve å 
få til en aktivitet.  
 
Alexander deltar på Østfold idrettskonferanse 2018 
Wenche representerer DRØN på Tinget til OIK juni 2018. 
 
Fremtidige møter? 

- 15.-16.juni har ND tingmøte og DRØN bør være 
representert.  

 
-SØKNADER: 
-- Elvebyen: Søknad om støtte til breddeaktivitet ifm TTN 16-18 
mars 2018. Styret er positiv til søknaden, men klubben bes sende 
et regnskapsoppsett på utgiftene. Søknaden avklares på mail.  
-- Evolution: Styret innvilger 15000 kr i støtte. Ber klubben om 
en tilbakemelding på prosjektet etter påske.  
 
Planlegging av Ting-møte 2018: 

Alexandra 



- Hver region kan få tildelt støtte for regional  
Ledersamling.  

- Invitere alle klubblederne: Lederforum 
- Legge frem ny strategi for 2018: VEKST 
- Ledersamling i regi av DRØN inkludert årsmøte.  
- Mai: forfatte en mail med invitasjon og innspill 

klubbene har til oss.  
- Tentativ dato søndag 13.mai.  
- Klubbene som sender en representant er med i 

trekningen av en gevinst på 5000kr til sin klubb.  
 

50/16-18 ØS Sportsdans 
Oppdatering av tildelingsbrev – Regionmesterskap 
 
Vedtak: Tildelingsbrevet oppdateres og  fjerner ordet 
”regionsmesterskap”. Det skal kåres seriemestere i hver 
gren på slutten av året (ØS6).  
 
Dommere ØS1 - DSD 
 

- Styret ønsker at klubber melder fra om partnerbrudd for å føre 

rankinglister riktig. Styret sender påminnelse til klubbene! 

 

 

51/16-18 
 

Møteplan fremover. 
Arbeidsmøte Ullevål 
9 mars 13.30-15.30 
3 april kl. 10.30-14.00 

Alexandra 
 
 

52/16-18 Eventuelt 
 

 

 


