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Protokoll 

  

  

   

     Styremøte nr 3 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020   
   

   

 Dato:      5. november 2018 
 Tidspunkt: 17.30 til 24.00   
 Sted: Stillverksveien 7, 2004 Lillestrøm 
   

Tilstede: Bettina Wichmann, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Emilie  
Bakken, Ingunn Odland Aase, Mai Helen Wold, Alexandra Kakurina (adm) 

Fraværende: Øyvind Gulli, Helge Mushom 
Referent: Heidi Strømberg Jappée 

                                                           
       
  

Saks nr. / 
år  

Hva saken gjelder / vedtak  Ansvar:  
    

16/2018- 
2020  

Introduksjon av styret og nye styremedlemmer  
Godkjenning av innkallingen  
Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles?  
Orientering om hva som kreves i forhold til å erklære et 
styremedlem inhabil – ikke utført 
Saker til eventuelt (diskuteres under eventuelt)  
Ingen erklærte seg inhabile.  

  
  
Seksjon  

 Saker behandlet siden sist styremøte:   

• NM i IDO fikk inn klager fra forskjellige klubber vedr. 
tidsplanen.  

o Vedtak: Klubbene fikk beskjed om at det skulle bli 
lagt inn en god pause mellom Jazz solo og Disco 
solo på minimum 1 time. 

• Dispensasjoner fra klubber 
o Trio fra Studio1 - Innvilget 
o Duo fra Studio1/Elite – Innvilget 
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17/2018- 
2020  

Utdanning i seksjonen  
Alexandra Kakurina (adm) informerte om utdanningen generelt i 
forbundet og hvilke konsekvenser dette har for seksjonen:  
Informasjon og opplegg i forhold til utdannelse, manglende 
beskrivelser av utdannelse etc.  
Orienterte om viktige vedtak som må gjøres. 
 
Seksjonen trenger oversikt 

• hvem som kan holde trenerkurs 

• hvem er kursholder -og utdannelse til kurslærere  

• hvor er kurs materiale 

• Veileder for mentor 

• Veileder for kursinstruktør 

• Veileder for trener 
Kontaktperson trener: Siren, Nancy, Julie Lundekvam, Ida Craig 
Kontaktpersoner hoveddommer: Jeanette, Guro, Ann Mari, Desiré 
Kontaktperson dommer: Heidi 
 
Sette opp kursliste 

- Trener 
- Dommer 
- HD 

 
Oppdateringer for HD kurs 
 
Oppdatere reglementene 
 
Litt informasjon om nettsidene.  
Sende inn hva som er viktig for Freestyle/ IDO på de forskjellige 
sidene. 

- Samlet terminliste for vår seksjon 
 
Det legges opp ny fane på grensidene – slik at 
trenerkurs/dommerkurs og andre arrangementer kommer på egen 
fane.  
 

Alexandra  

18/2018- 
2020  

Oppfølging av warnings og HD rapporter  
FDJ9 – Mangler siste del, endret  

- Adm sender ut HD rapport til arrangør 
FDJ8  

- Dommermøte  
- Vote4dance generere rapport som dommere skal vurdere 

på møtet etter konkurransen  
- Musikk, honorarskjemaer, 
- Under 11 år må draktene være tilpasset danserens alder 

 
Det settes opp warnings fra 2 siste konk (FDJ(, FDJ) i et Excelark for å 
få dette søkbart. 

 
DC6 - NM  

- Tidsplan ikke kommunisert godt nok til HD’er 

  



  
Sensitivity:   Internal   

- Hoveddommerrapporten gjenspeiler ikke situasjonen som 
hendte korrekt 

- Speil: ønskes at det gjøres tilgjengelig 
- Litt trangt på dommerrommet og mørkt 
- Dommere som ikke har lisens fjernes fra dommerlisten 
- Må finne en løsning for levering av musikk, dropbox? 

o Hvordan skal sangen navnes, mapper etc. 
- Tidsplanen – ligger ikke i programmet – bør anbefales 

 
FDJ vanlig tidsskjema.  
NM DOTY – tidsplan bør følge en norm 
DC – vanlig tidsplan 
NM IDO – tidsplan bør følge en norm 
 
Seksjonen lager forslag tidsplan som legges i arrangørveiledningen 
 
Hva er suitable footwear ? Seksjonen undersøker. 
 
Vedtak: Tidsplaner som avviker vesentlig fra oppsett må godkjennes 
av seksjonen. Arrangør må følge veiledning for tidsplan. 
  

19/2018- 
2020  

Forslag om landslag/ satsingsgruppe  
  
Forslag til opprettelse av gruppe som vi kaller satsningsgruppe i 
disco som består av de fem øverst rankede danserne i disco solo 
junior og senior til enhver tid.   
  
Opplegg som inneholder 1 samling i måneden som går på rundgang 
i alle klubbene, der klubbtrenere har ansvaret for å arrangere en 
samling. Man kan selv velge hva samlingen skal inneholde (fysisk 
trening, foredrag, dansetrening osv). Alle de fem øverste danserne 
kan ha med seg sin hovedtrener om de ønsker det.  
Dette opplegget kan man ha lagt frem på starten av hver sesong slik 
at danserne vet når og hvor det evt skal foregå.  
 

- Disco 
- PA 
- Freestyle 

Kr. 50 pr danser?  
 
Fellesnummer som har oppvisning til slutt før premieutdeling. 
 
Utvalg nedsatt kontaktes. 
 
Mål: Rekruttere flere, holde dem lenger i sporten 
  

  

20/2018- 
2020  

Dommerhonorar og hel/halv dag  
 
Det må søkes om mer i bevilgning evn må vi få et unntak her. 
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21/2018- 
2020  

Forslag kontrakt - internasjonale dommere  
 
 Utsettes til neste møte 

  

22/2018- 
2020  

Handlingsplaner Hovedstyret, ønsker å sette en plan opp for hvem som 
representerer hvilke grupper fra oss . 

Utsettes til neste møte 

  

23/2018- 
2020  

Søknader prosjektmidler 2019  
 
Søknad sendt til Arbeidsutvalget i ND.  

  

24/2018- 
2020  

Formasjonsopplegg for 2019: Audition og ansvarlige  
  
Audition Disco Formasjon 2019  

 
Stine og Silje – ansvarlige 
Rekrutteringstiltak 
 

  

25/2018- 
2020  

Søknad om arrangere EM i disco 2021  

 
Utsettes til neste møte 

  

26/2018- 
2020  

Søknad om ekstra midler til Formasjonsprosjektet 2018  
Prosjektsøknad er sendt 

  

27/2018- 
2020  

Tidskjema konkurranser fremover  

Seksjonen lager forslag 
 

  

28/2018- 
2020  

Manglende oppfølging fra administrasjonen  

 
- Avklare hva som er oppgavene til seksjonen og 

administrasjonen 
-  

 

  

29/2018- 
2020  

Status økonomi  

- Breddeprosjekter ønsker tilbud 
- Arrangementsstøtte 

  

30/2018- 
2020  

Orienteringssak, unntatt offentlighet  

 
  

31/2018- 
2020  

Dommerrutiner  

 
Dommerseminar 29. august… 
 
Uttak av dommere til FDJ1/2 + DC1 
Emilie, Øyvind og Eirik ( adm)  
 
Arrangørhåndbok, grenspesifikk arrangørhåndboka må oppdateres. 
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32/2018- 
2020  

Søknad om dispensasjon  
Trio  
Vedtak: Innvilget 
  
Søknad om dispensasjon fra Studio 1  
Vedtak: Innvilget  
  
Behandling av dispensasjoner fremover: Er dette en arbeidsoppgave for 
seksjonen, eller bør den delegeres til administrasjonen?  
Vedtak – utsettes til senere møte 
 

  

  Eventuelt  
  
Neste møter:  
  

- 26.november 2018  

- 07.januar 2019  

- 25.januar 2019  

- 04.mars 2019  

- 01.april 2019  

- 06.mai 2019  

- 03.juni 2019  
  
  

  

  
    


