
 

 

  

        

  

  

Referat møte nr. 10 

 
 

  

   Styremøte nr. 10 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020  

  

                                                            Dato:3. Mai 2019 

                                                     Tidspunkt.:17.00 til 21.00  

                                                           Sted: Ullevål Stadion 

 

 

Tilstede: Heidi Jappèe, May Helén Wold, Emilie Bakken, Bettina Wichmann, Emilie Bakken 

Fra Admin: Eirik Bolme 

Deltar på starten av møtet:  

Deltar på Skype: Øyvind Gulli 

 

Meldt forfall: Espen Kristiansen, Ingunn Odland Aase, Helge Mushom 

Referent: May Helén Wold og Heidi Strømberg Jappée 
    

  

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

119/2018-

2020 
Avklar referent 

Godkjenning av innkallingen 

Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles? 

Saker til eventuelt (diskuteres under eventuelt) 

 

 

Seksjon 

120/2018-

2020 
Gjennomgang av referat  

 

Er ikke ferdig, men jobbes med. 

 

Seksjon/ adm 

121/2018-

2020 
Saker behandlet siden sist styremøte:  

 Vedtak: Innvilget gratis påmelding for 

førstegangsstartende på FDJ6 

 Vedtak: Innvilget kun 5 dommere på DC5 da noen 

dommere trakk seg i siste liten 

 Ytlysning av konkurranser – frist 2. juni 

 

 



 

 

122/2018-

2020 
Status Prosjekter:  

Disco formasjon 

- Drakter til formasjonen er ankommet, disse må steines 

- Silje og Stine har god kontroll, og vi ser frem til rapport etter 

VM 

Bettina/Eirik 

123/2018-

2020 
Orientering fra HS v/Bettina 

 HS har laget et opplegg om sosialt møte 14. til 15. juni 

for admin, hovedstyret og AU for å bli bedre kjent 

 

124/2018-

2020 
Orientering fra Akademiet v/Heidi: 

- Skal ha møte på onsdag, vet ikke om Heidi eller Nancy 

stiller 

- Sportsdans utelukker nasjonale dommere dersom noe ikke er 

helt som det skal. Skal vi arbeide på samme måte? 

Profesjonaliteten skal gå begge veier, og vi kan ikke gi 

dispensasjon gang på gang for seminarer. 

Vedtak: Presisere at dommere må på seminarene for å holde 

seg oppdaterte for at de skal kunne dømme.  

Informasjon legges ut på facebook og dansing.no  

Heidi 

 Innstilling til HS v/Bettina 

 Forslag til endring av prosedyre for bestilling av reise og 

opphold for dommere.  

Dommeruttak gjøres fortsatt av dommerkomiteen i 

samarbeid med administrasjonen, men forslaget gjelder i 

forhold til at klubbene kan bestille reise og opphold selv for 

å minimalisere alle kostnader samt ha oversikt over at 

dommere kommer.  

Hensikten er å avlaste administrasjonen som må betjene 16 

konkurranser med 8 dommere pr. konkurranse. Dette er en 

enorm jobb for administrasjonen.  

Slik prosedyren er i dag, er dommeruttakene i vår seksjon 

svært tidskrevende jobb. Det er snakk om 10 nasjonale 

freestyle konkurranser (8 dommere x 10 = 80 dommere) + 6 

DC konkurranser (8 dommere x 6 =48 dommere) hvorav 

nærmere 50 dommere er internasjonale.  

Det som gjør uttakene mest oppfattende er oppfølging av dommere: 

- Noen svarer aldri 

- Noen svarer sent 

- Noen må sjekke kalenderen og komme tilbake til deg (og 

kommer ofte ikke tilbake til deg) 

- Purring av godkjennelse av flyreise 

- Purring av signert kontrakt 

- Div oppfølging og spørsmål (som ofte er beskrevet i 

kontrakten) 

- Fakturering av klubb i etterkant 

 
Vedtak: Espen forfatter et forslag, og sender inn sak på 

dette innen denne uken innen 17. juni 

 

Espen 

125/2018-

2020 
Reiseleder og planlegging 2020 for alle mesterskaper 

Uttak EM Disco og EM i show 

 

EM i Disco 

Team Captain: Torstein Lund 

Bettina/Heidi/

Eirik 



 

 

Team Captain: Emilie Bakken 

Reiseleder: Bettina Wichmann - ok 

Klubbkontakt: Move On  

Klubbkontakt: DK Studio 1 

Klubbkontakt: Victory 

Formasjon: Stine Larsen Nedgård 

Dato for landslagssamling 20. oktober. Sted ikke bestemt 

 

EM i Show 

Team Captain: Jeanette/Berit/Silje? 

Reiseleder:  

Dato for landslagssamling 13.oktober 

 

Vi trenger en PA koordinator og en Disco koordinator 

 

125/2018-

2020 
Status Økonomi 

Tilgang til nye rapporteringssystem er på plass, Onestop.  

Kort gjennomgang samt status – dette rakk vi ikke 

 

Espen/Bettina 

126/2018-

2020 
Foreslått tildeling av Konkurranser 2020 

FDJ 

FDJ 1 – Step up 

FDJ 2 - Unique 

FDJ 3 -  Victory??? Må sende forespørsel 

FDJ 4 – Bergen Freestyle 

FDJ 5 - NM – Studio 1 

FDJ 6 – Forespørre Unique 

FDJ 7 – Kristiansand DK 

FDJ 8 – Evolution Sarpsborg 

FDJ 9 – MoveOn 

FDJ 10 - DOTY – 2dance mot at de arrangerer en DC konkurranse 

 

DC 

DC 1 – Studio 1 

DC 2 – Move on 

DC 3 -  2dance forespørres av seksjon  

DC 4 -  NM Sr. – Admin og seksjon – forespør Victory pga beliggenhet og 

andre klubber angående dugnad.  

DC 5 – Victory? Må sende forespørsel 

DC 6 -  NM Jr. – Studio 1 

 

Få noen klubber til å samarbeide om DC konkurranser grunnet få søknader 

om å arrangere konkurranse? 

 

Forslag: Pga store kostnader vedr. arrangering av DC konkuranser øsnker 

vi å se på muligheten til å redusere  på antall dommere på DC 

konkurranser. Dvs fra 7 til 5 dommere.  

Espen 

127/2018-

2020 
Agenda AGM Meeting 

Viktige saker for seksjonen 

- Tidsskjemaet – på internasjonale konkurranser. Finaler bør 

arrangeres ifølge oppsatt tidsplan. Ta hensyn, slik at danserne får 

mulighet til å prestere sitt beste, og tilreisende får sett sine 

håpefulle. 

- Spørsmål - Hvor mange dansere kvalifiseres til internasjonale 

mesterskap i Jr. 1 og 2 

 

Bettina/Heidi/Eir

ik 



 

 

128/2018-

2020 
Ønsker informasjon fra Silje Stave fra MoveOn vedrørende overskudd på 

DC-konkurransen – hvordan kan vi få til dette på de andre DC 

konkurransene? 

 

 Forslag til møter utover høsten 2019 og våren 2020 

Mandag 26.august 

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. 

 

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 


