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     Styremøte nr 5 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020   

   

   

 Dato:      7. januar 2019 

 Tidspunkt: 17.00 til 20.30   

 Sted: Stillverksveien 7, 2004 Lillestrøm 

   

Tilstede: Bettina Wichmann, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, 

May Helen Wold  

Fraværende: Helge Mushom, Ingunn Odland Aase, Øyvind Gulli, Emilie Bakken 

Referent: Heidi Strømberg Jappée 

                                                         

       

  

Saks nr. / år  
Hva saken gjelder / vedtak  

Ansvar:  

    

 45/2018- 

2020 

Godkjenning av innkallingen  

Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles? 

 

Ingen erklærte seg inhabile i sakene til behandling.  

Seksjon 

46/2018- 

2020 

Saker behandlet siden siste styremøte 

 

Prosjektsøknader til AU 

• Arrangementstøtte til konkurranser 

• Disco Formasjon 

• Breddesamling 

 

Reglement oppdatering 

• Sent brev til klubber 9/12-18  

• Forespurt Mari om å verifisere reglementene 

 

DOTY 

• Diverse klager (tidsplan, gulvstørrelse, egne gutteklasser) 

OLT – treningskort 

• 14 plasser til toppdansere over 16 år 

kr. 3000,- pr. person betales av den enkelte danser 

Disco: Julie Sofie Wichmann, Carina Sandvik 
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Disco Freestyle: Andrea Solbjør 

PA: Selina Jappée, Herman Keim, Sophia Akerholt, Marte 

Brækken, Carina Stave 

Freestyle: Angela Amani, Guro Døssland Strande 

Slow: Luka Frainaite, Synne Boine-Fagerjord 

 

Breddemidler til klubber: 

• Elite Dance innvilget 

• 4/12- 18 Unique innvilget 

• 16/12-18 Studio1 innvilget 

• 20/12-18 2dance innvilget 

• 20/12- 18 Enjoy innvilget 

• 6/1-19 Move On innvilget 

 

Evolution 

• Søknad FDJ konkurranse 

 

47/2018- 

2020 

Budsjett 

• Vedtatt budsjett for sponsing til Mesterskap 

• Arrangementsstøtte er bredde tiltak  

(venter på tilbakemelding fra AU om prosjektet blir innvilget) 

• Post 3 – bredde 

Innspill på konkrete breddetiltak ønskes 

• Post 2 – frie midler   

Arrangementsstøtte til klubbene er høyt prioritert da klubbene sliter 

med høye dommerkostnader grunnet regelendringer.  

 

Vi er en seksjon som har meget høy aktivitet på konkurranser, og 

konkurranser må fordeles på flere klubber og regioner. 

 

48/2018- 

2020 

Brev til klubber 

• Nyttårsbrev til klubber fra seksjonen 

o Orientering om arb. oppgaver 

o Orientering nye rutiner 

o Saker til behandling ønskes sendt til seksjonen senest 

onsdagen før neste møte 

 

49/2018- 

2020 

Presentasjon av seksjonen ifbm ledersamlingen 

 

Kontinuerlige arbeidsoppgaver 

Forhåndsdefinerte prosesser for tildeling av mesterskapsdekning, 

konkurranser, terminliste, uttaksfrister til mesterskap, etc. 
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 50/2018- 

2020 

Ledersamling/Dance Awards 

 

Øyvind er involvert i aktivitetene vedr. Ledersamling og Dance 

Awards og kan ikke delta aktivt i seksjonen under samlingen. 

Bettina, Trine DC og Øyvind har fått til at det blir Dance Awards for 

2018 også.  

For å komme i mål vil hver seksjon få ansvaret for å nominere 

kandidater til Dance Awards. AU har utarbeidet hvilke priser som skal 

deles ut og hvor mange som skal nomineres fra seksjonen i hver 

kategori.  

Adm har gitt informasjon om hvordan ting har foregått tidligere. 

Mer informasjon om prosessen kommer tirsdag 8. januar fra 

administrasjonen.  

Mini dommerseminar samkjøres med Ledersamlingen. Nancy holder 

det spesifikke dommerseminaret fra kl. 9:00. Deretter blir dommere 

med på Ledersamlingen og på informasjon om bl.a gule og røde kort. 

Se program 

 

Hoveddommere får gratis være med på Ledersamlingen lørdag.  

Foredragene vedr. Skikk og Uskikk og røde/gule kort er aktuelt for 

HD. Avslutter med Workshop 

 

  

 

51/2018- 

2020 
Varsling 

Det er opprettet en varslingskanal på dansing .no 

Varsling@dansing.no 

Denne går direkte til generalsekretær og Presidenten.  

 

https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2018/varsling-no  

 

 

52/2018- 

2020 

FDJ 4; fra en-dags til to-dagers konkurranse 

 

Danseklubben Studio 1 søker med dette om å få arrangert FDJ 4 som 

en to-dagers konkurranse. 

FDJ4 er, når vi får den, etablert som Supernova. Her er grunnkonseptet 

at vi kjører over to dager. 

Minner om at vi opprinnelig søkte på FDJ 4 som en to-dagers 

konkurranse. Vi i møte ser seksjonens positive tilbakemelding! 

 

Vedtak: Innvilget. Vi gjør oppmerksom på at 

kvalifiseringskonkurranse til DKKQ kan ikke inkluderes i denne 

konkurransen. 

 

 

 53/2018- 

2020 
Dommerhonorar og hel/halv dag  

DC og FDJ konkurranser i regi av ND inneholder mange dommere og 

lange dager. Standard satser fra ND passer ikke våre konkurranser. 

Skal vi følge de må seksjonen få mer i bevilgning som de kan gi til 

dekning av dommere på konkurransene. 

   

  

  

mailto:Varsling@dansing.no
https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2018/varsling-no
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 54/2018- 

2020 

Eventuelt  

  

Neste møter:  

  

- 25.januar 2019  

- 04.mars 2019  

- 01.april 2019  

- 06.mai 2019  

- 03.juni 2019  

  

  

  

  

    


