
 

 

 

  

        

  

  

Referat møte nr. 17 

 

 

  

Styremøte nr. 17 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020 

 

Dato: 24. Januar 2020 

Tidspunkt.:17.00 til 19.00 

Sted: Lillestrøm 
 

 

Tilstede: Bettina Wichmann, Espen Kristiansen, Øyvind Gulli, Ingunn Aase, Emilie Bakken, Heidi 

Jappèe 

Deltar på Skype:  

 

Meldt forfall:  Helge Mushrom 

Referent: Heidi Jappèe 

    

  

 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

195/2018-

2020 

Avklar referent 

Referat fra møte 16 godkjent 

Referat fra møte 15 lastet opp i dag                                      

Referater legges fremover opp på Trello for godkjennelse. 

Godkjenning av innkallingen 

Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles 

 

Protokoll lages og lastes opp i trello. 

 

 

Seksjon 



 

 

 

196/2018-

2020 

Saker behandlet siden sist styremøte:  

- Søknad om Champ danser kan forbli i Champ i vårsesongen 

2020  

Vedtak : innvilget 

- Reglement  IDO er sendt ut til klubber og oppdatert på nett 

- Reglement FDJ – ferdig. Sendes ut til klubber og oppdateres 

på nett 

 

Alle 

197/2018-

2020  

 

Orientering fra Akademiet v/Heidi: 

- Neste møte onsdag 4/2 

- Dommer og - trenerseminar 29. og 30. august 

- Utdanning av Hoveddommere ifbm Dommer- og 

trenerseminaret i august. Rekruttering ønskes  

 

Heidi 

198/2018-

2020 

Orientering fra HS v/Bettina: 

- NRK viser interesse for Danseforbundet 

Bettina 

199/2018-

2020 

Økonomi: 

- Kort orientering 

- Konto for Formasjonen bør benyttes 

 

Seksjonen 

200/2018-

2020 

Status fra sak på forrige møt 

TC EM/VM: Torstein Lund og Stine larsen Nergaard 

TC EM/VM: Ida Craig og Emilie Bakken - Italia 

VM/EM klubbkontakter: 2dance, Studio1, Victory 

Reserve: Unique, Elite 

For klubbkontakter dekkes kr. 5000,- i sponsing 

Formasjon: Silje Sogn Stave  

Reiseleder: Bettina Wichman 

EM samling: 7. juni i Kjennhallen 

VM samling: 4. oktober i Kjennhallen 

 

TC: EM i Show: Jeanette Lühr-Olsen 

EM Show samling: 16.mai 2dance 

TC EM i Jazz og Moderne: Trenere forespørres 

EM samling Jazz/Moderne: mandag 1. juni (pinsen) 2dance 

TC til VM’ene er under behandling 

VM samling i Jazz/Moderne: søndag 22. november 2dance 

 

Seksjonen 

201/2018-

2020 

NM Veka 

- Arrangementet må ut på FB NÅ 

- Arrangeres 27. og 28. juni uke 26 

Seksjon 



 

 

 

- Nrk filmer fra kl. 16:00-17:30, og da må seniorfinalene være 

i dette tidsrommet.  

- Hoveddommer + 7 dommer må bookes - dommerkomite 

- Speaker er forespørres 

- Utregner: Melissa Linnerud med bistand fra Øyvind Gulli  

- Forespør Nrk om diverse forhold for å kunne tilpasse 

tidsplan 

 

NM Veka 

https://www.nm-veka.no/nm-veka-sommer/ 

Hensikten med prosjektet NM Veka er at idretter som vanligvis 

ikke får så mye tid i media skal få oppmerksomhet på TV.  

 

Våre dansegrener i IDO har fått sendetid av Nrk, hvor 

opptak til dette skal gjøres lørdag 27. juni fra kl. 16:00-

17:30 

Tidsplanen for arrangementet vil avvike stort fra normalt 

oppsett. 

Målet er at dette skal være et arrangement som gjør vår 

idrett bedre kjent i Norge. I tillegg ser vi i seksjonen denne 

konkurransen som en mulighet til en stor sosial samling for 

klubbene – spesielt for barnedansere og juniorer. 

 

Forslag er at dansere og foreldre leier seg inn på hytter, 

campingplasser og lager sen sosial ramme hvor de f.eks 

griller, på kvelden og blir godt kjent med andre dansere og 

foreldre i en hyggelig setting. Lørdag kommer alle foreldre 

og dansere for å se senior finalene fra kl. 16:00- 17:30 under 

TV opptakene Barn vil kunne danse som vanlig på søndag.  

 

202/2018-

2020 

EM 2021 Pga stort arbeidspress i seksjonen ser vi oss nødt til å 

foreløpig la arbeidet med søknad om å arrangere EM i 2021 

vente. Saken blir tatt opp senere og vil evt. bli et senere år. 

Seksjon 

 Evt.  

- Ønsker møte med noen i administrasjonen og 

presidentskapet på neste møte den 24. februar 

Sakliste 

- Arbeidsfordeling mellom admin og seksjon 

- Vote4dance 

- Nye medlemssystem 

 

 Neste møte 

Mandag 24.februar – på Ullevål Stadion 

Mandag 23.mars 

 

https://www.nm-veka.no/nm-veka-sommer/


 

 

 

Mandag 20.april 

Mandag 25.mai 

Juni – I forbindelse med Tinget. 

 


