
    

 

 

                                        

 

                                            Referat 

 Hovedstyremøte nr. 6 

ARBEIDSPERIODEN 2020- 2022 

 

                                                Dato:        12.april 2021 

                                          Tidspkt.:  kl. 19.00 – 22.30 

  

 

 

Sted:         Teams (digitalt møte)    

          

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

Gulli, Karianne Heimvik og Sissel Myren, Jan Tore Jacobsen, Bettina Wichmann, Arve Tonning, 

Trine Bekken og Tonje Røiland (adm). 

 

Ikke tilstede: Ninni K.Torbjørnsen Guttorm, Embla S Kristiansen Sørensen, Øystein Sæthre og 

Kristina N Haugsbø. 

 

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

  

42/20-22 • Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til 

eventuelt: Godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Ingen 

 

• Saker til eventuelt: Ingen 

 

 

Anders 

Sak 33 – HS 

møte nr.5 

/20-22 

Lisens og forsikring  

Vedtakssak 

 

• Vi mangler vedtak på navn for den nye 

konkurranselisensen. «Startberettigelse» er blitt innarbeidet 

blant mange utøvere. 

• GS fikk i oppdrag å undersøke om ordet «lisens» kan 

brukes selv om det ikke er inkludert forsikring. NIF svarer 

som følger: «NIF har ingen regler om lisenser. Dette styrer 

særforbundene selv» 

 

Vedtak: 

Navnet blir konkurranselisens.  

 

Tonje og 

Michelle 

(Admin) 

43/20-22 Økonomi  

 

1. Kort oppdatering fra One Stop 

 

2. Sak 34 – HS møte nr.5 

Søknad om midler til Urban seksjon- bredde (vedlagt). 

 

Fra AU møtet i februar 2021: 

 

Tonje  



Sak: 

Hvordan ønsker vi å fremstå i lys av at vi har blitt et 

OL forbund? Utnytter vi mulighetene? Foreligger det 

en utviklingsplan? 

 

Vedtak fra AU: 

ND er nå et OL-forbund. Admin i samarbeid med  

Seksjonen for Urbane stiler utarbeider en prosjektplan 

med budsjett for å bygge opp vår nye OL gren, i tillegg 

til også å løfte andre urbane dansestiler. 

Det skal være fokus på egenarten til den enkelte gren.  
 

Vedtak: 

Det innvilges ikke økonomisk støtte til breddeprosjektet, men HS 

anbefaler seksjonen for urbane stiler om å følge opp prosjektet og se 

på en mulig omdisponering av ubrukte midler på dagens budsjett. 

 

3. Det opprettes en buffer på 500.000, -kr som legges på et 

eget prosjektnr. under Felles Ressurser (avd.10). Midler 

som brukes derfra skal godkjennes av HS 

 

Fra AU møtet i februar 2021: 

 

Sak: 

Bør det opprettes en post til breddemidler/buffer som 

det kan søkes på gjennom året dersom uforutsatte 

hendelser oppstår og nye spennende 

utviklingsprosjekter/muligheter dukker opp?  
 

Vedtak fra AU: 

Det opprettes en buffer på 500.000,-kr som legges på 

et eget prosjektnr. under Felles Ressurser (avd.10). 

Midler som brukes derfra skal godkjennes av HS. 
 

Vedtak: 

Godkjent. 

 

Sak 29 – HS 

møte nr.4 

og sak 35 – 

HS møte 

nr.5 /20-22 

Profilering av aktive utøvere  

Vedtakssak 

 

Bakgrunn 

I arrangørhåndboken står følgende i dag: 

10.1 Profilering av aktive utøvere 

Det er ikke lov å promotere/benytte bilder av aktive utøvere/dansere 

som skal delta i den aktuelle konkurransen/mesterskapet. Dette er 

gjeldene for både program, invitasjoner plakater, flyers etc. 

Gruppebilder av samtlige utøvere er unntatt regelverket samt 

profilering av norske par i internasjonale konkurranser som 

avholdes i Norge. 

 

Vedtak: 

1.Profilering av aktive utøvere ifm. arrangement. 

Et nytt forslag, basert på tilbakemeldingene fra HS, sendes ut for 

godkjenning per e-post og referatføres ifm. neste HS 

møte. Forslaget skal også synliggjøre hvor retningslinjene skal 

oppdateres, og/eller hvor de skal skrives 

inn. Arrangementsrelatert  -> Arrangørhåndboka, Generell 

markedsføring  -> Organisasjonshåndboka. 

Tonje 



2.Profilering av aktive utøvere ifm. marked – og sponsorarbeid 

(admin) er tillatt så lenge utøver har godkjent dette. 

 

Sak 37 – HS 

møte nr.5 

/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. 

 

Vedtak: 

Så langt det lar seg gjøre innføres det en rotasjonsordning for 

representasjon på NM. 

 

Arve 

Sak 38 – HS 

møte nr.5 

/20-22 

NM-veka 

Til diskusjon 

 

• Status 2021 

• Erfaringer/tidslinjer/ansvar 

 

Saken ble ikke behandlet og flyttes til neste møte. 

 

Michelle 

44/20-22 Arbeidsverktøy – sportsdans 

 

Saken ble ikke behandlet og flyttes til neste møte. 

 

Jan Tore 

45/20-22 Eventuelt Anders 

 

 

 

 


