
 

 

 

  

        

  

  

Referat møte nr. 11 

 
 

  

Styremøte nr. 11 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020  

Dato: 22. august 2019 

Tidspunkt.:17.00 til 21.00  

Sted: Ullevål Stadion 

 

Tilstede: Heidi Jappèe, Emilie Bakken, Bettina Wichmann til 19:00, Espen Kristiansen 

Deltar på Skype: Ingunn Odland Aase  

 

Meldt forfall: Helge Mushom,  May Helèn Wold, Øyvind Gulli 

Referent: Heidi S. Jappée 
    

  

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

129/2018-

2020 
Avklar referent 

Godkjenning av innkallingen 

Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles? 

Saker til eventuelt (diskuteres under eventuelt) 

Ingen erklærte seg inhabil. 

 

 

Seksjon 

130/2018-

2020 
Gjennomgang av referat 

Referat fra 3. juni er godkjent og lagt ut på nettet. Noen skrivefeil- 

må rettes opp.  

 

 

Seksjon/ adm 

131/2018-

2020 
Saker behandlet siden sist styremøte:  

- DC5 – Ny dansegren i PA  - Ballett 

Innvilget 

- FDJ6 - gratis startkontigent for førstegangsstartenede 

Innvilget 26/5-19 

 



 

 

 

- Landslagssamling – tildeling av kr. 20.000,- for Foredrag i 

Teambygging 

Innvilget: 9/6-19 pr. mail 

- Victory Dance - endring av hall 

Innvilget 

- Åpen klasse i PA. Dansene kan være ca 00:45-1:15 

Innvilget  

- Nytt par søker om deltagelse på EM i Disco duo K/K 2019, 

dersom det ikke er nok par som takker ja til å stille.  

Innvilget  

 

 

132/2018-

2020 
Status Prosjekter:  

Utsatt 

 

Bettina 

133/2018-

2020 
Orientering fra HS v/Bettina 

Ingen oppdatering, møte mandag, Økonomi gjennomgang må gjøres 

på møtet før HS møte på mandag. (Onestop ) 

 

134/2018-

2020 
Orientering fra Akademiet v/Heidi: 
Dispensasjoner for å få flere dommere ble innvilget. En trener 

anbefales å fullføre trenerutdanningen før dommerutdanningen 

påbegynnes  

 

Nye rutiner for hver seksjon vedr. dommeruttak. Ikke lenger felles 

rutine. Hemmelighold av Hoveddommer utgår i alle seksjoner. 

 

Seksjonen må sette opp forslag på plan for utdanning i 2020 

for planlegging av budsjett og kursholdere. 

 
  

 

135/2018-

2020 
Forslag til ny rutine for dommeruttak som skal vedtas i Hovedstyret: 

 

• Ingen hemmeliggjøring av dommeruttaket.  

• Dommeruttak gjøres av dommerkomiteen fra seksjonen. 

• Fast kontaktperson fra administrasjonen som skal bistå 

dommerkomiteen har spørsmål.  

• Arrangørene får tilsendt dommeruttaket i god tid før 

konkurransen også internasjonale, slik at klubbene selv kan 

bestille reise og opphold. Dette vil minimalisere kostnader, 

samt gi oversikt over at dommere kommer.  

• Dersom dommere trekker seg etter å ha takket ja, skal 

dommerkomiteen i samarbeid med arrangør skaffe ny 

dommer.  

• Ingen hemmeliggjøring av hoveddommer.  

• Dokumenter som sendes til dommere (kontrakt etc.) må 

skrives om.  

  

Espen/Bettina 



 

 

 

136/2018-

2020 
Sak utenfor offentligheten – inntil videre 

 
 

137/2018-

2020 
AGM gjennomgang samt neste års planlegging 

Fra 2020 vil juniorklassen i IDO endres til Junior I (12-13 år) og Junior II 

(14-16 år). Juniorklassene arrangeres som vanlig ut 2019.  

Under DC5 søndag 8. september arrangeres det et informasjonsmøte for å 

starte en prosess vedr. hvordan konkurransen og ranking for juniorklassene 

skal gjennomføres. 

 

 

 Seksjonsstyremøter 

For at flere skal kunne delta på møtene ønsker vi at møtene avholdes på 

Lillestrøm dersom ikke noe annet avtales. 

Endre innkallingene til Lillestrøm 

 

 

 Utdanning i 2020 

Budsjett og plan for  

- Aktivitetslederkurs 

- Trener I kurs (alle modulene) 

- Trener II kurs (alle modulene) 

- Utregnerkurs 

- Dommerutdanning 

- Hoveddomerutdanning 

- Hoveddommer oppdateringskurs for seksjonen 

- Trener Convention for hele ND 

- Trener- og dommerseminar 

 

 

 Neste møte 
- Mandag 9.september 

- Mandag 7.oktober 

- Mandag 4.november 

- Mandag 9.desember 

- Mandag 24.januar 

- Mandag 24.februar 

- Mandag 23.mars 

- Mandag 20.april 

- Mandag 25.mai 
Juni – I forbindelse med Tinget. 

 

 

 


