
    

 

 

 

REFERAT 
 

 Hovedstyremøte nr. 8 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:        17.juni 2019 

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 20.00 

  

 

 

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Åsmund Eggen, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, 

Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

Tilstede: Anders Gogstad, Anne Ragnhild, Janne Krågå, Trine Dehli Kleve, Even Gulli, Pieter 

Spilling, Ane Omdal Aune, Sissel Myren og Tonje Røiland 

 

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

  

71/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat: 

Godkjent 

Viser til sak 72, pkt.2 

HS har vedtatt at Ane Omdal Aune tiltrer igjen som 

styremedlem. Vedtaket ble fattet i en avstemning pr mail i 

forkant av møtet. 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

             Pieter inhabil i forhold til NEC/ Christmas Dance 

 

• Saker til eventuelt:  

1. Dance Awards 

2. Akademiet - kommentar til sak 76 

3. NEC/Christmas Dance – orienteringssak 

4. Oppfølging prosjekter 

5. Dommeruttak 

 

• Økonomi (GS) 

Avd.10  

- Paradans. Ønske om å flytte midler til Paradans, da 

årets budsjett er brukt opp. En plan utarbeides. 

- Drømmefanger prosjektet. Behøver økonomisk støtte. 

Søknader er sendt. Oppdatering i neste HS møte. 

- Det økonomiske bildet ellers for avd.10 ser bra ut. 

 

Anders 

72/18-20 Idrettstinget 2019 

Orienteringssak 

• Saker som var viktige for ND: 

1. Kjønnsfordeling.  

Vedtak: Forslag falt. Det er positivt for ND som har sterk 

representasjon av kvinner i medlemsmassen. 

Anders 



2. Valgbarhet og repr.rett for arb.og oppdragstaker. 

Vedtak: Ansatte med stillingsbrøk mindre enn 20% eller 

personer med oppdragsavtale med samlet årlig honorar på 

1G eller mindre er valgbare uten dispensasjonssøknad.  

3. Forslag om å oppheve forskrift om navn på IL. 

Denne saken kom ikke opp på Tinget, men vil bli sendt til 

høring høsten 2019. 

4. Barneidrettsbestemmelsene.  

- Forslag om å sette en maks begrensning på 

reiseavstand/tid for barn som skal delta på aktivitet. 

- Forslag om at det ikke skal være mulig å søke om 

dispensasjon fra barneidrettsbestemmelsene 

 

Vedtak: Forslag falt. 

 

1. Idretten vil – nytt strategi dokument. 

Vedtak: Godkjent.  

73/18-20 Utvikling og medlemsvekst 

 

• Hvordan kan vi hjelpe klubbene med rekruttering?  

• Finnes det gamle suksesshistorier vi kan børste støv av? 

• Nye prosjekter? 

 

1. Dance Factory – Trenere i regionen som ikke er aktive i 

dag kan bidra til å dra i gang kurs. Tilby lavterskel trener 1. 

Det bør inngå praksis i utdanningen. Starte i Fleridrettslag. 

Lokalene kan være Samfunnshus o.l. Oppfølging er 

nødvendig. Kombinere med «Satelittklubber». Mentor 

viktig. Forslag om Fadderklubb. 

2. Samarbeid Region-Seksjon. Regioner får midler fra krets? 

3. Dancesation – Det forventes resultater. 

A.Tonning kan kontakte Raymond vedr.Dancesation. 

Raymond bør få fram flere trenere.  

ND kan være en ressursbank (Kompetansen selges fra ND). 

 

Tonje 

74/18-20 Honorarer – Honorar til prosjektleder nasjonale konkurranser  

Vedtakssak 

 

• Hvordan stiller styret seg til dette? (Andre viktige personer 

tilknyttet nasjonale arrangement mottar i dag honorar) 

• Kan det tillates et honorar til prosjektleder med et krav om 

rekrutteringstiltak i tilknytning til arrangementet?  

• Kan det tillates et honorar til prosjektleder med et krav om 

aktivt sponsorarbeid i tilknytning til arrangementet? 

 

1. Lage retningslinjer 

2. NM-Veka evalueres raskt etter arrangementet er klart. 

 

Anders/Tonje 

75/18-20 Håndtering av klagesaker  

Vedtak: 

1. Saker håndteres på lavest mulig nivå 

2. Viktige saker skal til President og GS 

 

 

Anne Ragnhild 



76/18-20 Oppmøte i diverse styrer, Akademiet o.l 

 

• Finnes det alternative måter å få gjennom saker på, i tillegg 

til fysiske møter? Målet bør være raske og effektive 

beslutningsprosesser.  

 

Vedtak: 

1. Spille inn saker i god tid på forhånd 

2. Tlf.møte med faste datoer – Rene vedtakssaker 

3. Mail – raske voteringer 

4. Akademiet internt bestemmer når de møtes og hvordan 

5. Finne andre løsninger dersom det ikke er oppmøte på 

evt.styremøter o.l. 

 

 

Anders/Tonje 

77/18-20 Eventuelt 

 

1. 

a) Dance Awards  

Følgende punkter kom opp: 

• Nominasjonsprosess tidlig 

• Jury tidlig. Kriterier. Innspill fra Eirik. 

• Forutsigbart for de der ute 

• Klubbene sende inn forslag? 

 

b) Ledersamlingen  

• Full/halv dag? 

• 2 foredragsholdere, ikke 17. 

 

2.Akademiet - kommentar til sak 76  

Se punkter under sak 76 

 

3.NEC/Christmas Dance – orienteringssak 

Ber om støtte. WDSF – 10 nedre grense dommere. Norske 

dommere får erfaring. Dommerhonorar økes til 250 euro av WDSF. 

Kostnader totalt:725.000,-kr. Halvparten går til Thon.  

 

4.Oppfølging prosjekter 

Admin følger opp prosjektene for 2019 

 

5.Dommeruttak 

Freestyle og IDO ber om fritak fra hemmelig dommeruttak. Urbant 

ønsker åpne uttak. Swing-Salsa ønsker åpne uttak. Sportsdans vil 

opprettholde hemmelige uttak.  

Innspill: 

• Torsdagen før en konkurranse bør man få vite navn på 

dommere 

• Holdningsarbeid 

• Dommeruttak seksjon eller arrangørklubb? 

• Sette et minimum krav. Gren kan bestemme om de ønsker 

strengere regler 

• Forslag til regelverk utarbeides 

 

Anders 

 


