
    

 

 

                                        

 

                                            Referat 

 Hovedstyremøte nr. 5 

ARBEIDSPERIODEN 2020- 2022 

 

                                                Dato:        15.mars 2021 

                                          Tidspkt.:  kl. 20.00 – 22.30 

  

 

 

Sted:         Teams (digitalt møte)    

          

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Even 

Gulli, Sissel Myren, Jan Tore Jacobsen, Bettina Wichmann, Arve Tonning, Trine Bekken, Erling 

Langset (Akademiet) og Tonje Røiland (adm) 

 

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

  

32/20-22 • Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til 

eventuelt: 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt:  

Arbeidsverktøy seksjon for sportsdans 

 

Erling Langset var tilstede i starten av møtet for å orientere HS om 

Akademiets arbeid. 

 

Anders 

33/20-22 Lisens og forsikring 

 

Vedtak: 

1. Grunnforsikringen fortsetter å være inkludert i 

forbundskontingenten. 

2. Ordet «konkurranselisens» foreslått benyttet videre. Skal opp til 

behandling på neste hovedstyremøte. 

Utvidet forsikring er ikke inkludert. Prisene vil være som følger: 

             - Helårs X 11-12 år koster 100,-kr 

- Helårs X 13 år og oppover koster 300,-kr  

- Engangs X koster 85,-kr 

3. Utvidet forsikring er obligatorisk for alle utøvere på landslag og 

representasjonslag. Dette gjelder alle grener. 

For andre medlemmer er den frivillig, og anbefales for den som 

ønsker bedre dekningsgrad (Se forsikringsbevis på NDs nettside) 

 

Michelle/ Tonje 

34/20-22 Økonomi 

 

Vedtak: 

1. Søknaden fra Urban seksjon om midler til Faggruppe – 

60.000, -kr ble godkjent. (Dette er i tillegg til godkjente 

midler til satsingsgruppen på 55.000, -kr).  

2. Søknad om midler til Urban seksjon- bredde. Overføres til 

neste hovedstyremøte. 

 

Tonje  



 

 

35/20-22 Profilering av aktive utøvere (Sak 29 – HS møte nr. 4) 

 

Vedtak: 

Saken overføres til neste hovedstyremøte. 

 

 

Tonje 

36/20-22 Direkte medlemskap  

Vedtakssak 

 

Bakgrunnsinformasjon 

• Direkte medlemskap er utarbeidet av en arbeidsgruppe 

nedsatt av NIF og basert på Brettforbundets erfaringer med 

ordningen.  

• Det er et rekrutteringsverktøy for å nå ut til miljøer som i 

dag ikke er organisert i ND. Hvert år gjøres det en 

gjennomgang av direkte medlemmene, der ND hjelper dem 

med å finne sin nærmeste klubb, evt. oppfordrer til å starte 

en ny klubb (Enklere IL/klubb). 

• Loven er utarbeidet av juridisk avdeling i NIF, som også 

har godkjent selve ordningen. 

• NIFs ledelse og NIFs styre har godkjent prøveordningen. 

• Seksjonen for Urbane stiler har vedtatt å godkjenne 

innstillingen fra GS. 

 

Innstilling fra GS: 

• Direkte medlemskap vil gjøres tilgjengelig for de grener 

som ønsker dette: Seksjon for urbane stiler. 

• Plikter og rettigheter vedlagt. 

• Navn: Norges Danseforbunds IL 

• Krets: NIF sentralt (istedenfor Oslo IK) 

• Styresammensetning: GS utpeker 3 styremedlemmer, kan 

være ansatte pga det er en prøveordning. ND har pt ingen 

direkte medlemmer som kan velges. Medlem av SF skal 

oppfordres til å melde seg inn i klubb etter ett år som 

direkte medlem. 

• Kostnad: 200,-kr pr år. 

• Dette er en prøveordning. Dersom den ikke fungerer, 

kan den avvikles. 

 

Vedtak: 

GS innstilling vedtas. 

Dette er en prøveordning som evalueres etter ett år. 

 

Tonje 

37/20-22 Rotasjon på representasjon fra HS på NM 

Vedtakssak 

 

• I dag er det ofte samme representant fra HS på NM i hver 

gren. 

• Ønske om at dagens ordning blir endret til at det blir en 

rotasjonsordning. Det vil gjøre at HS blir godt kjent med 

alle grener og har et bedre grunnlag for å ta overordnede 

beslutninger. 

 

Arve 



Vedtak: 

Saken overføres til neste hovedstyremøte. 

 

 

 

 

38/20-22 NM – Veka 

 

• Deltagelse i NM-veka og økonomi/ansvar er stadig en 

utfordring og dukker opp på styremøter. Dette bør vi unngå. 

Klarer vi å sette bedre rammevilkår/forutsigbarhet for 

arrangørklubb? Hva slags ansvar skal forbundet ha / ta 

overfor klubb/arrangør (TV).  

 

Denne saken overføres til budsjettforhandlingene for 2022 

 

Even 

39/20-22 NEC/CDF 

• CDF-saken, regnskap 2019, ble tatt opp på forrige AU 

møte. Sissel nevnte at hun manglet informasjon for å kunne 

sluttføre oppdraget.  

 

De siste permene med dokumentasjon oversendes Sissel. 

 

Even 

40/20-22 Innstillinger til Akademiet 

 

• Ina Linnerud fra Danseklubben Studio 1 går inn som vikar 

for Nancy Gogstad. 

• Erling Langset innstilles som leder for Akademiet. 

 

Vedtak: 

Innstillingen vedtas. 

 

Michelle 

41/20-22 Eventuelt  

 

Arbeidsverktøy seksjon for sportsdans - Overføres til neste 

hovedstyre møte. 

 

Anders 

 

 

 

 


