
 

 

 

  

        

  

  

Referat, styremøte nr. 20 

 

 

  

Referat nr. 20 Freestyle IDO-seksjonen perioden 2018-2020 

 

Dato: 27. April 2020 

Tidspunkt.:18.00 til 20.00 

Sted: Skype/Teams 
 

 

Tilstede: pga COVID-19 foregår dette møte Via Team  

Deltar på Skype: Øyvind Gulli, Ingunn Aase, Bettina Wichmann, Espen Kristiansen, Emilie Bakken, 

Heidi Jappèe, May-Helen Wold 

 

Meldt forfall:   

Referent: Bettina Wichmann/May-Helen Wold 

    

  

 

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

  

221/2018-

2020 

Avklar referent 

Referat fra møte 19 godkjent via Trello 

 

 

Seksjon 

222/2018-

2020 

Saker behandlet siden sist styremøte:  

- FDJ 6 kansellert 

- NM FDJ flyttet til 20/21 Juni 

Alle 

223/2018-

2020 

Orientering fra Akademiet v/Heidi: 

- Ingen møte siden sist 

Heidi 



 

 

 

- Undersøkes status ang Trenerkurs on-line med 1 til 1 

eksamen. 

224/2018-

2020 

Orientering fra HS v/Bettina: 

- Møte 20 April 

- Bettina Gjennomgår agenda og vedtak 

- Kartlegging av økonomiske konsekvenser hos klubbene våre 

- Status CDF 

- Dommerseminar og forbundsting 

- NM-Veka Status 

- NM i Sportsdans 

- Økonomi 

- Korona situasjon og evt korreksjon av budsjett, Seksjonene 

kan reviderer budsjettet i forhold til situasjonen. 

Bettina 

225/2018-

2020 

Økonomi: 

- Konsekvenser – Covid-19 konkurranser grundet ny dato for 

500+ arrangementer / terminsliste korreksjon 

-  Budsjett revurdering: 

- Depositum sent for EM i Disco 2020 - 256 760,00 CZK 

Dette beløp er flyttet til VM 2021 og vi har dermed en 

bekreftet og betalt booking for VM 2021. (NOK 110.500) 

- Depositum sent for VM i Disco: Her har vi betalt 20.720,00 

€, og en diskusjon foregår med reiseselskap og Hotell i 

forhold til refundering som i første omgang ble nektet. 

 

Seksjonen 

226/2018-

2020 

- Konkurranser og uttak for resten av året. 

- Neste uttak til VM i Jazz og moderne og evt VM i Disco 

foretas etter NM-Veka 

- Vedtak: Uttak 2021: 2020 konkurransene er grunnlag for 

uttak i 2021. 2019 konkurranser er ikke gjeldende. 

 

Seksjonen 

227/2018-

2020 

NM Veka 

- Kan gjennomføres for performing arts og disco 

- Disco kan kjøres to og to ved å dele gulvet i to i innledende 

runder. 

- Norsk panel på konkurransen og to utenlandske på 

onlinedømming. 

- September. 

- Endelig beslutning på ekstraordinært møte 5. Mai 2020 

 

Seksjon 

228/2018-

2020 

Innkommende saker 

- Henvendelse ang NM 

- Svares på hjemmesiden. 

Seksjon 



 

 

 

- Mesterens mester representant fra vår seksjon 

229/2018-

2020 

Terminliste for 2021 

- Sendt inn til Alexandra etter møtet.  

- Der åpnes nå for søkander på konkurranser for 2020. Om 

klubbene som har mistet konkurransen for 2020 grundet 

Korona søker igjen, kan de tildeles samme konkurranse. 

 

230/2018-

2020 

Formasjon og resten av 2020 

- Vigtig med motivasjon, ønsker en diskusjon om samling 

samt deltakelse i Nordic 2020, (viktig å holde motivasjonen 

hos dansene slik de fortsetter med å danse) 

 

231/2018-

2020 

Aktivitet  

- Forslag til aktivitet – hvordan får vi medlemmene til å melde 

seg på Høst/venter semester (motivasjon) 

- Online treninger (LIVE treninger) 

Emilie legger ut i trener gruppen, og rekkefølge og sett up 

lages ut fra dette. 

 

 

 

232/2018-

2020 

Eventuelt 

- IDO Gala Facebook avstemning starter den 4. Mai. Dette må 

bakkes opp om, og deles på sidene våre. 

- Investering i Dansematter, og oppbevaring av disse. 

- Undersøk priser og oppbevaring. 

 

 Neste møte 

Tirsdag 5. Mai kl. 19:00 via Temas: ekstra møte grundet Corona 

Mandag 25.mai 

Juni – I forbindelse med Tinget. 

 

 


