
 

 

                       Referat 

                           Møte i Danseregion Øst-Norge 

 Møte nr.2 2018-2020 

 

                                                Dato:          04. juni 

                                          Tidspkt.:    17.00 

                                                 Sted:           Idrettens Hus, Ullevål stadion 

 
Innkalt: Alexandra Kakurina, Wenche Strøm, Arild Lekanger, Tuva Halvorsen, Lena 

Wingaard, Jan Einar Kiil,  Anne Cathrine Røste (adm),   

Forfall: Mai Mentzoni 
 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  
04/18-20 Presentasjonsrunde, Status - runde rund bordet, 

Møteregler 

Godkjennelse av referat fra forrige styremøte. 

Referatet er godkjent 

 

Alexandra 

05/18-20 Hva skal styret jobbe med? 

Lovpålagte oppgaver: 

Fra Lov for Danseregion Øst-Norge: 
§ 3  Oppgaver 

Særkretsen skal bl.a.:  

a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte 

idrett. 

b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende 

idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere 

idretter. 

c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, 

samt utarbeide terminliste. 

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets 

planer.  

e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen 

idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 

g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om 

økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. 

 

- Fortsette å styrke samarbeidet med Idrettskretsene.  

- Skape mer breddeaktivitet gjennom samarbeid med 

klubbene. 
 

Regionstyret deltar på ulike møter: 

Alexandra har deltatt på møtet i forbindelse med Grorudsatsningen 4. 

juni. 

Wenche skal delta på møte vedr Viken: En sammenslåing av Østfold, 

Akershus og Buskerud. 

 

Alexandra 

06/18-20 Evaluering av ledermøte og tingmøte. 

 

 

 

 



07/18-20 Terminliste/handlingsplan 

 

-     Deltakelse på møter 

 

- Deltakelse på forbundstinget 16-17 juni 

 

- Sak til forbundstinget: DRØN støtter forslaget til DRNN om å 

endre regionsnavn.  

       Dagens navn: «Danseregion + tillegg for hver enkelt region», 

foreslås endret til: «Danseforbundet region + tillegg for hver 

enkelt region»  
 

Begrunnelse for forslaget: 

Styret for Danseregion Nord-Norge ønsker å bringe inn saken om 

navneendring for regionene inn for behandling på Tinget 2018. 

 

Årsaken er dialog med aktuelle samarbeidspartnere for regionstyret. Når vi 

presenterer oss som «Danseregion Nord-Norge», så blir det ikke alltid tatt som 

en del av Norges Danseforbund. Dette ser vi at fører til å forklare 

sammenhengen, og tar ekstra tid – noe vi opplever som unødvendig i en 

hektisk hverdag som tillitsvalgte. Vi foreslår derfor at danseregionene blir døpt 

om til: «Danseforbundet region Nord-Norge/Midt-Norge/Vest-Norge/Øst-

Norge slik at koblingen til Norges Danseforbund blir mer tydelig. Saken har 

også vært luftet for administrasjonen sentralt og vi ble der også anbefalt å 

melde den inn som sak. 

 

Vedtak: Styret støtter forslaget til Danseregion Nord-Norge. 

 

Anne Cathrine/  

Alexandra  

08/18-20 Økonomi/Regnskap  
- Status 
- Nytt regnskapssystem? 

- Faktura til ND ifm Ledermøte 

 

Wenche 

09/18-20 Informasjon om pågående saker/Aktiviteter som skal følges opp 

- Søknader   

- Kriterier til søknad til DRØN på  nettside (trenger vedtak) 

- Alle kommer med forslag innen 3 uker.  

- Utregnerkurs –  Se vedlegg ref.fra styremøte 

sportsdansseksjon.  

- Div. Kurs  

- Bruk trello, dropbox, facebook 
 

Vedtak: Det er behov for utregnerkurs i regionen.Det skal holdes kurs 
fredag 19. oktober, tentativt kl. 17-21 hos Nero ifb NS4 og ØS4.Da 
kan konkurransene benyttes til praksis på paddene. 

 

 

Alexandra 

 

10/18-20 ØS - Sportsdans 

Status 

Terminliste ØS 2019: 

Sportsdansseksjon har utlyst terminliste for NS - Søknadsfrist 30 juni. 

Terminlisten ØS utarbeides så for utdelingen av NS er på plass.  

 

Dommere ØS 2018 Status: 

ØS4- HD bekreftet fra adm venter på svar fra de utenlandske. 

ØS5- HD og 3 utenlandske dommere bekreftet fra administrasjonen. 

ØS6- HD bekreftet og arrangøren benytter dommere fra panelet til 

CDF. 

Dommeransvarlig ØS 2019 

 

 



Opprykkslistene 

 

--/18-20 Møteplan i perioden  

 

Alexandra 

--/18-20 Eventuelt 

Valgkomite Vara Jørn Inge Hansen har trukket seg. 

 

 

--/18-20   

 

 

VEDLEGG: 

Referat styremøte nr. 12/2016-2018 Sportsdansseksjon 03.06.18: 

 

 

 

 

129/16-
18 

 TPS problematikk 
 
Det var problemer med PAD’ene under helgens østlandsserie. Dette er 
mest sannsynlig knyttet opp mot at det er 2 forskjellige versjoner av TPS i 
omløp. 
 
Seksjonen foreslår at det avholdes utregnerkurs fredag 19. oktober, 
tentativt kl. 17-21 hos Nero ifb NS4 og ØS4.Da kan konkurransene 
benyttes til prasksis på paddene. 
 
Kurset ønskes avholdt av Tor Øyvind og Sigurd. 
Budsjett settes opp for kurset. DRØN sponser evt regionens medlemmer, 
andre regioner må ta sin andel. 
 
Agenda 

- Skating regler 
- Nye TPS.net 
- Metodikk 
- Elektronisk bedømming 
- Presentasjon av resultater 

 


