
NORGES
DANSEFORBUND

Referat

Hovedstyremøte nr. 1
ARBEIDSPERIODEN 2016 - 2018

Dato: 4. september
Tidspkt.: kl. 9.00 —14.00

Sted: Thon Hotell Slottsparken

Tilstede: Øystein, Anders, Michelle, Aina, Anne
Ragnhild, Espen, Jo Inge, Morten, Stine, Monica, Pia,
Jørn Inge, Silje (adm), Anne Cathrine (adm)

Ikke til stede: Bettina, Sissel, Ida, Tarjei, Ane

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

1/16-18 Presentasjonsrunde
Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt

Større dokumenter skal sendes i god tid før styremøtet. Saker
kan legges fortløpende inn i Trello slik at alle har god oversikt.
Endelig saksliste med vedlegg senest 1 uke før.
Foreløpig tidsplan for sakene skal stå på agendaen.

HS godkjente oppnevnte seksjoner og komiteer på møte etter
tinget: Godkjennes.
De fremmøte representanter ble godkjent:
Aina Nygård representeres swing
Stine Giørtz representerer sportsdrill
Jørn Inge Hansen representerer urbane stiler

Øystein

2/16-18 Arbeidsfordeling
Forslag til fordeling:

Topp: Michelle, Anne Ragnhild Pia, Jo Inge
Rekruttering/bredde: Øystein, Anders, Jo Inge, Ida,
Organisasjon/ Strategi/handlingsplan
Monica, Øystein, Michelle, Pia, Jørn Inge
Anlegg: Anders, Jørn Inge
Regioner: Øystein
Økonomi/budsjett: Anne Ragnhild, Jørn Inge, Michelle, Stine
Internasjonalt arbeid: Øystein, Anne Ragnhild, Anders,
Michelle, Jo Inge
Trener/dommer: Michelle (representerer HS i TDK)
Barneidrettsansvarlig: Anders, Pia, Monica

Øystein



Prosjekt/ søknad om midler: Monica, Jørn Inge
Kommunikasjon: Øystein, Ane

Vedtak: Endelig arbeidsfordelingen legges frem på neste
HS-møte.

Forventninger av hvert enkelt styremedlem. HS skal i samarbeid
med administrasjonen utarbeide en handlingsplan innenfor hvert
fagfelt.

Hovedstyret må finne en god løsning på hvordan HS og
administrasjonen skal jobbe best mulig sammen.
Arbeidsutvalget i organisasjon tar tak i dette som første sak.
Delegasjonsreglement, mandat og vedtatte fullmakter skal også
utarbeides.

3/16-18 Reiseregninger

Administrasjonen bruker mye tid på scanning og håndtering av
reiseregninger og ønsker derfor at dette digitaliseres via Visma:
Hvert enkelt styremedlem som reiser mye får egen innlogging på
Visma.

Vedtak: Visma Attach skal brukes til reiseregninger

Silje/Anne
Cathrine

4/16-18 Samhandling
Mail egner seg ikke lenger for samhandling i Norges
Danseforbund. Mange styrer har derfor tatt i bruk Trello som
arbeidsverktøy.

Vedtak: Trello skal brukes som arbeidsverktøy i Hovedstyret.

Jørn Inge / Silje

5/16-18 Kort orientering fra seksjoner og komiteer
Forslag om å rapportere samlet i et excelskjema.

Vedtak: Seksjonene skal rapportere i et skjema som
utarbeides av administrasjonen. Skjemaet tar utgangspunkt
i handlingsplanen til ND. Større saker rapporteres inn som
egen orienteringssak.

6/14-18 Strategi for perioden
Hvilke områder skal prioriteres

Forslag til vedtak.
Det skal settes ned et utvalg som gir en innstilling til HS til neste
hovedstyremøte på overordnet handlingsplan Budsjettene
utarbeides på bakgrunn av denne strategien.

Vedtak: Monica, Øystein, Michelle, Pia og Jørn Inge sitter
i dette utvalget.

Silje/ Anne
Cathrine



7/14-18 Organisasjonshåndboken

En pilotversjon av håndboken er lagt ut på
http://organisasjonshaandbok.businesscatalyst.com/

Anne Cathrine

Vedtak: Organisasjonshåndboken vedtas og fortløpende
endringer implementeres etter innspill til administrasjonen.
Dette er et levende dokument som skal være til hjelp for
tillitsvalgte. Endringer i organisasjonshåndboken
rapporteres inn på førstkommende HS-møte etter at
endringen er utført.

8/14-18 Sak fra tinget: Barneidrettsbestemmelsene

Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe
med ulike tiltak innenfor barneidrettsbestemmelsene og
jobber for en løsning der særforbundene selv kan gi
dispensasjon der dette er det beste for barnet.

Anders i samarbeid adm setter opp et utvalg.

Silje

9/14-18 Oppfølging fra tinget sak 1:
Lojalitet til Norges Danseforbund:

Forslag: Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND 100
prosent (lojalitet til barneidrettens bestemmelser) og idrettens
verdier. Vi ønsker at ND tar en gjennomgang av utdeling til
konkurranser og hvilke kriterier som ligger til grunn. Vi ønsker også
en god gjennomgang av habilitet når det gjelder prioriteringer,
vedtak i saker som angår ND.

Begrunnelse for forslaget: Vi har over lengre tid observert
aktører/personer/klubber som har en fot både i konkurrerende
forbund og i ND. For oss som støtter ND og er lojale 100 prosent,
føles det ikke riktig at klubber kan ha utøvere på begge sider, de får
pose og sekk på begge kanter. Siste dråpe var at nå NDF velger å
arrangere NM, uten å få noen konsekvenser for dette.

I følge §3 i NDs lover siste ledd må : Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere
utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av Norges Danseforbund.

Vedtak: Dette er en tingpålagt sak til hovedstyret. Det
settes ned en arbeidsgruppe som kommer med forslag til
vedtak og konsekvensutredning til hovedstyret. Gruppen
består av : Pia (leder), Espen Kristiansen Freestyle, de
andre seksjonene innstiller sine kandidater til utvalget.

Øystein

10/14-18 Utnevne internasjonale representanter

Sportsdans: grunnet ny ting-periode så skal det også oppnevnes PD-
representant for Norge. Seksjonen har behandlet saken og innstiller
Anita Langset.
Vedtak: Godkjennes

Silje/ Anne
Cathrine



Personer som skal representere internasjonalt innkalles til et felles
møte. Kan det være en ide å lage et nytt internasjonalt forum?

Forslag til vedtak:
Internasjonale møter skal inn i årshjulet for HS. Det skal utarbeides
strategi og handlingsplan for internasjonalt arbeid i ND. Hva
ønsker vi å oppnå?
Vedlegg: Rapportskjema for internasjonal deltagelse.
Saken er utsatt til neste møte

10/14-18 Regulering Dommeruttak — Region
Sak fra TDK:
Enkelte regioner opplever at enkelte dommere blir utestengt og får
ikke tildelt dommerjobber. TDK ønsker et rettferdig
rulleringssystem.

Vedtak
Regionene skal minimum benytte en D1(Region) dommer som er
fra arrangør-regionen, kan være 2, og minimum en D2(nasjonal) til
hver regionale konkurranse.

11/14-18 Økonomi
Administrasjonen jobber med å kreve lisenspenger inn.

Silje

12/14-18 Konkurranse-samarbeid Norge/Sverige
Det er et ønske om at utenlandske dansere/par skal kunne delta på
norske konkurranser (bortsett fra norgesmesterskap), uten å måtte
melde seg inn i klubb i ND.

I utgangspunktet må alle deltagere i Norges Danseforbund vær
medlem av en klubb i Norge. Følgende vedtak er gjeldene:
I bestemmelser for konkurransearrangør §11 er det vedtatt følgende:

«Alle dansere som deltar i konkurranse må være medlem av en
klubb som er medlem av Norges Danseforbund og ha gyldig
konkurranselisens. Det er en grunnleggende betingelse for
deltakelse i konkurranser at medlemskontingent til ND,
forsikring, samt startavgift er innbetalt for alle på deltakerlisten
innen oppgitte frister.
Swingseksjonen har vedtatt unntak for denne reglen: I den
nordiske gruppen i WRRC er det gjort et vedta om fri flyt mellom
de nordiske landene om du er medlem av en klubb organisert
gjennom et at de respektive lands forbund»

Forslag vedtak:
Alle dansere som deltar i konkurranse må være medlem av en klubb
som er medlem av Norges Danseforbund og ha gyldig
konkurranselisens.
Seksjonene kan vedta fritak fra denne delen for klubber tilsluttet
forbund i andre land. En forutsetning for vedtaket er at
barneidrettsbestemmelsene følges og at deltakerne har gjeldende
forsikring.

Saken er utsatt til neste møte



13/14-16 Administrasjonen i Norges Danseforbund ber hovedstyret ta stilling
til videreutvikling av Norges Danseforbunds hjemmeside
www.dansing.no

Grafisk profil
Hjemmesiden har i dag en grafisk profil som er helt uavhengig
resten av organisasjonen, noe som fører til et stort sprik i
kommunikasjonen. Det er ingenting som tilsier at man er inne på
Norges Danseforbunds sider når man går inn på dansing.no.

Forbundet burde kommunisere helhetlig utad, og det er derfor
meget beklagelig at den grafiske profilen er så ulik NDs allerede
etablerte grafiske uttrykk. Dette burde rettes opp, og hjemmesidene
til Norges Danseforbund burde ha et sprekt uttrykk hvor NDs logo
også er godt synlig.

Viktige funksjoner som mangler eller ikke fungerer slik de
burde
Administrasjonen mener at resultater og terminlister er noe av det
aller viktigste som burde ligge godt synlig og fungere optimalt på
hjemmesiden. I dag fungerer disse funksjonene meget dårlig.
Systemer som fungerer på flere plattformer og som er enkle å bruke
burde implementeres for å dekke disse to viktige funksjonene.

Målgruppe
Det er klubbene som er medlem hos Norges Danseforbund, og dette
som burde være hovedmålgruppen til NDs hjemmesider. I dag
oppleves hjemmesiden rotete og vanskelig å navigere rundt, da det
er utrolig mange forskjellige elementer og et dårlig utarbeidet
navigasjonshierarki på hjemmesiden.

Tilpasses flere plattformer
Hjemmesiden burde tilpasses flere plattformer. I dag er spesielt
navigasjonssystemet dårlig tilpasset mobil.

Det ble ikke satt av noen midler til å videreutvikle hjemmesiden på
budsjettet for 2016. Administrasjonen ber derfor hovedstyret ta
stilling til om hjemmesiden skal gjennomgå en fornyelse som er
bedre tilpasset Norges Danseforbunds formål og grafiske profil. En
slik videreutvikling er estimert til å koste rundt 100.000 kr. Det er
mulig å justere markedsføringsbudsjettet for å dekke over noe av
denne kostnaden, men hovedstyret vil måtte bevilge ekstra midler
ettersom det ikke er satt av noe på budsjettet for 2016.

Forslag til vedtak: Det bevilges 100.000 til videreutvikling av nye
hjemmesider i 2016. Posten tas fra markedsføringsbudsjettet. Styret
bør godkjenne en egen post for oppfølging av nettsiden i 2017.
Vi bør følge opp med en investering på min 150.000 i 2017.

Saken er utsatt til neste møte

Søknad om støtte til salsa

Swingseksjonen har utnevnt et eget utvalg i salsa som har lykkes
med å doble antall medlemmer i salsa i 2016. Dette er en veldig
gledelig utvikling, som ikke seksjonen har budsjettert for.
Det er viktig å ta godt vare på de nye medlemmene i Norges
Danseforbund gjennom samlinger, utdanning og konkurranser.



Norge er i verdenstoppen innen salsa, dette miljøet har tidligere ikke
vært medlem i ND.
Utvalget i salsa og swingseksjonen ønsker å sende et par til VM i St
Petersburg 15. og 16. oktober med håp om medaljeplassering. I
tillegg ønsker seksjonen å sende 2 representanter fra seksjonen som
observatører for å lære mer om hvordan konkurransene
internasjonalt arrangeres.

Swingseksjonen ønsker også å utarbeide D2 —materiell for å få klare
nye nasjonale dommere i salsa til NM i 2017. Til nå har seksjonen
benyttet VIP-dommere, men ønsker nå og utdanne disse innen
reglementet til ND.
Det søkes om 50.000 i ekstra tilskudd til utvikling av grenen i 2016.

Vedtak på mail: Hovedstyrer godkjenner støtte til reise og
opphold under VM i salsa. Midlene tas fra seksjonen for swing
og salsa. Midlene kan om nødvendig omdisponeres fra
breddemidler internt i seksjonen. Dersom det mot årets slutt
viser seg at seksjonen mangler midler tilsvarende det beløpet
det søkes om her— kr 20.000, kan seksjonen søke om en økning
tilsvarende kr 20.000,- fra hovedstyret.

14/14-16 Eventuelt: Møteplan Alle



Hovedstyremøte nr. 2

ARBEIDSPERIODEN 2016 - 2018

NORGES
DANSEFORBUND

Dato: 20. oktober
Tidspunkt: 17.00 -20.00
Sted: Ullevål stadion

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver
eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Henvendelser kan rettes til: Norges Danseforbund Sognsveien 75, 0855 OSLO

dans@dansing.no



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF — WRRC — IDO — UCWDC
NORGES

DA NSEFORBUNl)

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

15/16-18 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt
Referatet er godkjent elektronisk.

Øystein

16/16-18 Standardiserte satser i ND

Før behandlingen av denne saken ble habilitetsspørsmålet til styrets

medlemmer vurdert. Styret erklærte seg habil til å behandle saken.

Sak: På bakgrunn av sak 145/14-16 ønsker TDK ny behandling
økte honorarsatser for trenere, dommere og kursholdere.
Saken har vært behandlet i Hovedstyret i flere omganger i forrige
periode.

TDK har nå utarbeidet nytt forslag: Standardiserte satser i ND (se

Michelle/
Anders

vedlegg)
Ettersom forslaget vil komme til å påvirke budsjettet for 2017 ba TDK
HS om å behandle saken på nytt.

Sakens behandling:
Standardiserte satser i ND (se vedlegg) godkjennes. Satsene er gjeldene
fra 1.1. 2017 og gjøres kjent i organisasjonen omgående. Budsjettene
for 2017 utarbeides på bakgrunn av disse satsene. Satsen for
klubbutvikling forblir uendret og vi følger NIF sine retningslinjer.

Punkt 3 vedr lisensens til gjeldende satser hh til tingvedtak.

Forslaget falt.

Forslag å endre timesats fra 45 til 60 minutter i dokumentet:
Enstemmig vedtatt.

Nytt forslag: For forslag om endring:
6 stemmer for endring.

Pt nr 1: Vedtatt
Pt nr 2.1 Satsene økes med 50 prosent: Vedtatt
2.2. Endret Eksaminator kontering: 1000,- 1200,- vedtatt
2.3 Forslaget falt og tas ut av dokumentet



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF - WRRC - IDO - UCWDC

NORGES
DANSEFORBUND

2.4 Stryk tabell beholder teksten. Vedtatt

3. Uendret satser.
Internasjonale satser: Vedtatt
4.Forslag: Endring linje Trener 4 eksamensgebyr: Vedtatt.
5. Følger til enhver tid NDs retningslinjer. Link: Vedtatt

Vedtak:
Dokumentet er godkjent med endringer.

17/16-18 Endring av navn på swing - seksjonen.
Seksjonen for swing, rock'n roll og salsa ønsker å endre navn til
seksjonen for swing og salsa.

Vedtak:
Navnendringen godkjennes av HS og seksjonen heter seksjonen for
swing og salsa. Navnendringen godkjennes på første ordinære ting.

Sissel/Aina

18/16-18 Delegasjonsreglement, mandat og vedtatte fullmakter
Arbeidsfordeling og rolleavklaring mellom administrasjon og styrer

Arbeidsfordeling i HS:
I arbeidsgruppene skal følgende personer sitte:

Topp: Michelle, &t e _t~ ,e: m. d, Pia, Jo Inge, (Bettina)
Rekruttering/bredde:  [Anders, Jo Inge, Ida, Tarjej, Bettina
Organisas'on Strategi/handlingsplan
Monica, ; Jørn Inge,
Anlegg:
Regioner:
Økonomi/budsjett: ørn In e, Stine, Sissel, Michelle

Øystein

Internasjonalt arbeid: _ Michelle,

Trener/dommer: Michelle (representerer HS i TDK)
Barneidrettsansvarlig:
Prosjekt/ søknad om midler: Jørn Inge, Michelle, Pia
Kommunikasjon:

Vedlegg: Forslag til styreinstruks.

Vedtak
De foreslåtte arbeidsgruppene oppnevnes.
Endringsforslag 1.2 D i styreinstruksen: Styret skal respektere
møteregler og bidra til god og effektiv saksbehandling.

Styre instruks vedtatt med endring.



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF - WRRC - IDO - UCWDC
NORGES

DANSEFORBUND

19/16-18 Kort orientering fra seksjoner og komiteer
Se vedlegg.

20/16-18 Nytt overgangsreglement
Nytt overgangsreglement ble fremlagt.

Vedtak:
Det fremlagte reglementet godkjennes med følgende endringer:

4.4 Partnerskifte der en eller begge utøverne har representert et annet land:
Alle grener følger sine respektive internasjonale forbund sitt regelverk.

12C :Seksjonstyret kan i regelverket gi dispensasjon for dette.

Overgangene vil bli registrert manuelt frem til ny elektronisk løsning er på
plass.

Michelle/
Anne Cathrii

21/16-18 Sak fra tinget: Barneidrettsbestemmelsene

Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med ulike tiltak
innenfor barneidrettsbestemmelsene og jobber for en løsning der
særforbundene selv kan gi dispensasjon der dette er det beste for
barnet.

Anders

22/16-18 Oppfølging fra tinget sak 1:
Lojalitet til Norges Danseforbund:

Vedtak:
Dette er en tingpålagt sak til hovedstyret. Det settes ned en
arbeidsgruppe som kommer med forslag til vedtak og
konsekvensutredning til hovedstyret.

Pia

23/16-18 Utnevne internasjonale representanter

Personer som skal representere internasjonalt innkalles til et felles
møte. Kan det være en ide å lage et nytt internasjonalt forum?

Vedtak
Internasjonale møter skal inn i årshjulet for HS. Det skal utarbeides
strategi og handlingsplan for internasjonalt arbeid i ND. Gjennom
strategi og handlingsplan skal det tydeliggjøres hva som ligger i
«internasjonalt arbeid».

Øystein



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF - WRRC - IDO - UCWDC
NORGES

I)ANSI?IY)RRUNI)

Rapportskjemaer skal benyttes for å sikre kontinuitet i det
internasjonale arbeidet
Samtidig er jeg enig i at vi kan tydeliggjøre hva som ligger i nettopp
"internasjonalt arbeid" gjennom strategien og handlingsplanen på dette
området.
Det opprettes et internasjonalt forum der representanter fra
seksjonene også deltar.

24/16-18 Regulering Dommeruttak - Region
Sak fra TDK:
Enkelte regioner opplever at enkelte dommere blir utestengt og får ikke tildelt
dommerjobber. TDK ønsker et rettferdig rulleringssystem.

Vedtak:
Regionene skal minimum benytte en D1(Region) dommer som er fra
arrangør-regionen, kan være 2, og minimum en D2(nasjonal) til hver
regionale konkurranse.

Michelle

25/14-18 Konkurranse-samarbeid Norge/Sverige
Det er et ønske om at utenlandske dansere/par skal kunne delta på
norske konkurranser (bortsett fra norgesmesterskap), uten å måtte
melde seg inn i klubb i ND.

I utgangspunktet må alle deltagere i Norges Danseforbund vær medlem
av en klubb i Norge. Følgende vedtak er gjeldene:
I bestemmelser for konkurransearrangør §11 er det vedtatt følgende:

«Alle dansere som deltar i konkurranse må være medlem av en
klubb som er medlem av Norges Danseforbund og ha gyldig
konkurranselisens. Det er en grunnleggende betingelse for
deltakelse i konkurranser at medlemskontingent til ND, forsikring,
samt startavgift er innbetalt for alle på deltakerlisten innen
oppgitte frister.
Swingseksjonen har vedtatt unntak for denne reglen: I den nordiske
gruppen i WRRC er det gjort et vedta om fri flyt mellom de nordiske
landene om du er medlem av en klubb organisert gjennom et at de
respektive lands forbund.»

Vedtak:
Alle dansere som deltar i konkurranse må være medlem av en klubb
som er medlem av Norges Danseforbund og ha gyldig
konkurranselisens.
Seksjonene kan vedta fritak fra denne delen for klubber tilsluttet
forbund i andre land. En forutsetning for vedtaket er at

Øystein



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF - WRRC - IDO - UCWDC
NORGES

1)ANSERORRUNE)

26/16-18

barneidrettsbestemmelsene følges og at deltakerne har gjeldende
forsikring. 
Administrasjonen i Norges Danseforbund ber hovedstyret ta
stilling til videreutvikling av Norges Danseforbunds hjemmeside
www.dansing.no

Grafisk profil
Hjemmesiden har i dag en grafisk profil som er helt uavhengig resten av
organisasjonen, noe som fører til et stort sprik i kommunikasjonen. Det
er ingenting som tilsier at man er inne på Norges Danseforbunds sider
når man går inn på dansing.no.

Forbundet burde kommunisere helhetlig utad, og det er derfor meget
beklagelig at den grafiske profilen er så ulik NDs allerede etablerte
grafiske uttrykk. Dette burde rettes opp, og hjemmesidene til Norges
Danseforbund burde ha et sprekt uttrykk hvor NDs logo også er godt
synlig.

Viktige funksjoner som mangler eller ikke fungerer slik de burde
Administrasjonen mener at resultater og terminlister er noe av det aller
viktigste som burde ligge godt synlig og fungere optimalt på
hjemmesiden. I dag fungerer disse funksjonene meget dårlig. Systemer
som fungerer på flere plattformer og som er enkle å bruke burde
implementeres for å dekke disse to viktige funksjonene.

Målgruppe
Det er klubbene som er medlem hos Norges Danseforbund, og dette
som burde være hovedmålgruppen til NDs hjemmesider. I dag oppleves
hjemmesiden rotete og vanskelig å navigere rundt, da det er utrolig
mange forskjellige elementer og et dårlig utarbeidet
navigasjonshierarki på hjemmesiden.

Tilpasses flere plattformer
Hjemmesiden burde tilpasses flere plattformer. I dag er spesielt
navigasjonssystemet dårlig tilpasset mobil.

Det ble ikke satt av noen midler til å videreutvikle hjemmesiden på
budsjettet for 2016. Administrasjonen ber derfor hovedstyret ta stilling
til om hjemmesiden skal gjennomgå en fornyelse som er bedre tilpasset
Norges Danseforbunds formål og grafiske profil. En slik videreutvikling
er estimert til å koste rundt 100.000 kr. Det er mulig å justere
markedsføringsbudsjettet for å dekke over noe av denne kostnaden,
men hovedstyret vil måtte bevilge ekstra midler ettersom det ikke er
satt av noe på budsjettet for 2016.

Silje/øysteir



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF - WRRC - IDO - UCWDC
NORGES

I)ANSEPORBUNI)

Vedtak:
Det bevilges 100.000 til videreutvikling av nye hjemmesider i 2016.
Posten tas fra markedsføringsbudsjettet 2016. Styret bør godkjenne en
egen post for oppfølging av nettsiden i 2017.
Vi bør følge opp med en investering på maks 150.000 i 2017.

27/16-18 Representasjon av Norges Danseforbund

- Søknad om støtte til reise og opphold til World Gala Awards i Graz,
Østerrike

6 dansere i gruppa 2dance Company X, søker støtte til arrangementet -
World Gala Awards i Graz, Østerrike. De søker om støtte til reise og
opphold. Dvs. ca kr. 5000,- pr. person

Vedtak:
Presidenten reiser og representerer ND. Freestyle-seksjonen dekker
eventuelle kostnader for utøverne.

Øystein

28/16-18 økonomi status

Vedlegg: Regnskapsrapport dans 2016 per september
Vedlegg: Status lisenser, Sportsadmin og Klubbadmin

Silje

29/16-18 Åpne poster i ND

Åpne poster i ND ble lagt frem.

Vedtak:
Norges Danseforbund sletter alle poster under 750,- fra 2012-2014.
Dette utgjør et tap på 36288,65.
Det sendes purring på alle beløp over 750,-

Silje

30/16-18 Eventuelt:

Møteplan 2017.

Hovedstyremøter 2017
Sted: Ullevål
Rom: 4065
Tid: 17.00-20.00

Øystein

Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Onsdag
18. 15. 22. 19. 23. 21.
januar Februar Mars April Mai Juni
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Hovedstyremøte nr. 3

ARBEIDSPERIODEN 2016 - 2018

•
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Dato: 14. desember
Tidspunkt: 17.00 -20.00
Sted: Ullevål stadion

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver
eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Henvendelser kan rettes til: Norges Danseforbund Sognsveien 75, 0855 OSLO

dans@dansing.no
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Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

32/16-18 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt
Referatet er godkjent elektronisk. Protokollen skrives under.

Øystein

33/16-18 økonomi status 14.12.16:
Rapport til og med november blir tilsendt og skrevet ut. Regnskap
(NIF)skal være ferdig med månedsoppgjør innen 15. i hver måned.
Rapporten vedlagt er til og med oktober.

Gjennomgang av regnskapsrapporten pr. 15.11.2016.

Silje

34/16-18 Orienteringssak:
Fremdrift: registrering, medlemsregister og lisensinnkreving. Hvor er vi
per 14.12.16.

Ulf Nygaard jobber fult med registrering, medlemsregister og
lisensinnkreving frem til 16.12.2016.

Det vil bli gjort en konsekvensutredning vedr. lisens, etter at vi ser hvor
mye vi har fått inn 15.04.2017.

Silje

35/16-18 Orienteringssak: Ungdoms OL 2018

Breaking Battle er tatt opp som gren i ungdoms OL 2018.

Det er WDSF som er forbundet som har fått arrangementet.

Silje

36/16-18 Orienteringssak:

Hovedstyret saker 2014-2016, status.

Utsatt. Ettersendes på mail.

Øystein
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37/16-18 TDK komiteen 2017

Forsalg til medlemmer utnevnt av seksjonene:

Swing:
Aina Nygård
Jo Inge Norum
Sportsdans:
Erling Langset
Alexandra Kakurina
Sportsdrill:
Stine Gjortz
Urbane stiler:
Huyen Nguyen
FDJ/IDO:
Heidi Jappee
Nancy Gogstad

Anita Langset WDSF har en representant.
Michelle Lindøe Enger

Michelle Lindøe Enger er valgt som representant fra hovedstyret.

Vedtak:
Det godkjennes at swing, sportsdans og freestyle har to representanter
hver. Urbane stiler og sportsdrill har en representant hver. HS, adm og
WDSF har en representant.

Michelle

38/16-18 TDK Mandat

Vedtak:
Utkast til oppdatert mandat blir utarbeidet fram til neste HS. Sendes på
høring til TDK 8. februar, behandles i HS 15. februar.

Michelle

39/16-18 Budsjett 2017:
Vedlagt budsjett for seksjoner og tekniske komiteer er et oppsett gjort
av ND for å synliggjøre bruk av post 2 og post 3 midler. Dette er ikke et
ferdig budsjett, men et utgangspunkt. Seksjoner og tekniske komiteer
står fritt til å lage sitt forslag ut i fra tildelte rammebetingelse gitt av HS.

Vedtak:
AU jobber med et nytt budsjett for å få ned underskuddet til ND.

40/16-19 Eventuelt: Øystein
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Tidspunkt: 17.00 -20.00
Sted: Ullevål stadion

Henvendelser kan rettes til: Norges Danseforbund Sognsveien 75, 0855 OSLO

dans@dansing.no
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Tilstede:
Øystein Liihr-Sæthre, Anders
Gokstad, Michelle Lindøe
Enger, Aina Nygård, Anne
Ragnhild Olstad, Espen
Kristiansen, Jo Inge Norum,
Morten Engan, Stine,
Monica Molvær, Pia
Lundanes Love, Kate
Abelsen, Silje Særheim
(adm), Anne Cathrine
Røste(adm)
Hanne Funder (adm)

Ikke til stede: Bettina
Wichmann, Ida Cecilia
Juhaz, Tarjei Svalaskog, Ane
Omdal Aune

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

40/16-18 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt:
Det ble meldt 3 saker til eventuelt.

Referatet er godkjent elektronisk. Protokollen skrives under.
Innkalling og referat er godkjent elektronisk.

Øystein

41/16-18 Inhabilitet i saker
Ingen meldte seg inhabil.

Øystein

42/16-18 Estimert totalregnskap per 07.02.2017 for 2016
Ny oppdatering den 15.02.17

Orienteringsak

Estimert totalregnskap per 07.02.2017 for 2016 ble presentert.
Estimert tot. regnskap pr. 15.2 ble presentert.

Silje

43/16-18 Budsjett 2017

Forslag til budsjett 2017 ble presentert
Fra swing: Bør budsjett avhenge av medlemstall. Saken skal utredes.
Lisenspenger kan justere bildet noe.

Vedtak
Budsjett for 2017 er vedtatt.

Silje
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44/16-18 Lisens tildelinger og kriterier

Se vedlegg:
- Lisensmatrise INNTEKTER og forslag tildeling 2016
- Forslag til tildelingsbrev lisens seksjon og komite

Mulighet for å oppgradere lisens bør inn i systemet.

Vedtak:
Alle lisenser som blir innbetalt blir utbetalt det påfølgende året.
Fordelingen gjøres etter en prosentvis fordeling på 80-20.
Seksjon/komite for 80% av inntekter og administrasjon får 20 % av
inntekter som dekker kostnader vedrørende ordningen (polise og
skadetelefon).

Fordelingen av lisensen blir gjort etter følgende kriterier:
- Grunnlisens fordeles til seksjon/komite etter antall medlemmer
- Konkurranselisens fordeles etter antall innbetalte lisenser pr.

seksjon/komite

Dette gjør at vi vet hva ND har fått inn av lisensinntekter før de betales ut.

Tildelingsbrev av lisenser for 2016 blir send ut.

Silje

45/16-18 TDK mandat

Se vedlegg
TDK medlemmer og mandat
Budsjett TDK

Vedtak
Dokumentet er godkjent.

Michelle

46/16-18 Rutiner og konsekvenser for ubetalt kontingent

Se vedlegg
Rutiner og konsekvenser for ubetalt kontingent

Forslag til vedtak:
Rutinene godkjennes.

Øystein

47/16-18 NM i Norges Danseforbund

Orienteringssak:
Fordeling av mesterskap. HS bør være representert på alle NM i NDs
regi.

Øystein
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Saken kjøres i Trello

48/16-18 Internasjonale representanter

Hvem skal reise?
Se årshjul og budsjett

Internasjonalt forum
Bør komme i gang med en møteplass for alle internasjonale
representanter. Bør ha møter to ganger per år. Ledersamlingen kan
være et møtested. Hvordan vil vi gjennomføre dette

Saken kjøres i Trello

Silje

49/16-18 Bekledning
Bør vi ha retningslinjer for bekledning og bruk av bilder via
Norges Danseforbund?

Se vedlegg
Publiseringsretningslinjer NIF og forslag til retningslinjer ND
Bekledning konkurranser

Diskusjonssak
Kommunikasjonsansvarlig i ND er bekymret og ønsker noen
retningslinjer

Tips: ta en draktsjekk før konkurransen. HS oppfordrer seksjonen
til å følge opp konkurransereglementet.
Det bør legges til rette for at barn kan reservere seg mot
fotografering.
Administrasjonen jobber videre med saken.

Øystein

50/16-18 Organisering adm. ND

Informasjonssak
Omprioritering og fordeling av arbeidsoppgaver. Det skal lages nye
funksj onsbeskrivelser

Silje

51/16-18 Informasjonssak: Årshjul ND

Se vedlegg

Årshjul
Dokumentet vil til enhver tid oppdateres og legges ut på Trello. Det blir
skrevet i kommentarfeltet når dokumentet er endret.

Silje
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52/16-18 Påmeldingssystem

Informasjonssak
Vi har behov for et felles påmelding system for konkurranser og kurs .
Presentasjon av deltager.no som har et system for dette.

Øystein/
Anne
Cathrine

53/16-18 Barneidrettsbestemmelsene

Informasjonssak
Orientering fra workshop under ledersamling.

Se vedlegg
Work_shop_Ledersamling_2017._Barneidrettsbestemmelsene. Referat
første gruppe

Anders

54/16-18 Lojalitet til ND

Informasjonssak:
Orientering fra workshop under ledersamlingen.

Saken ble utsatt

Sissel

55/16-18 Visma reiseregninger
Kort innføring i hvordan kontere på riktig avdeling og nummer.

Silje

56/16-18 Status åpne poster

Informasjonssak

Vedlegg åpne poster vil bli sendt etter siste oppdatering av
innbetalinger

Silje

57/16-18 Eventuelt:
2 Saker fra swing
Lisens:
Dansere må innløse nasjonal konkurranselisens før deltakelse i
internasjonale konkurranser.

Klage på tildeling av midler:
Det det skal tildeles inntil 50.000 på internasjonale konkurranser i
Norge inntil 2 stk 2017. Beløpet tas fra egenkapitalen

Det tildeles støtte til swing- og salsaseksjonen på 50.000,- i forbindelse
med nordisk.

Adm sjekker lisens til internasjonale mesterskap.

Øystein
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Saken presenteres på neste styremøte.

Visum- sak fra sportsdans.
Orienteringsak 
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Tidspunkt: 17.00 -20.00
Sted: Ullevål stadion

Henvendelser kan rettes til: Norges Danseforbund Sognsveien 75, 0855 OSLO

dans@dansing.no
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Øystein Liihr-Sæthre
Anders Gokstad
Michelle Lindøe Enger
Aina Nygård, Anne Ragnhild
Olstad (på skype)
Ida Cecilia Juhaz
Morten Engan
Stine Gjørtz
Monica Molvær
Kate Abelsen
Bettina Wichmann
Silje Særheim (adm)
Anne Cathrine Røste(adm)
Hanne Funder (adm)

Ikke til stede
Pia Lundanes Lowe
Tarjei Svalaskog
Ane Omdal Aune
Jo Inge Norum

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

58/16-18 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt
Referatet er godkjent elektronisk.

Sak til eventuelt:
Lisensinnkreving i ulike land; hvem kommuniserer med
WDSF i forhold til slike saker.

Øystein

59/16-18 Inhabilitet i saker
Ingen erklærte seg inhabile i sakene som skulle
gjennomgås på møtet.

Øystein

60/16-18 Økonomi

Gjennomgang:
Regnskap 2016
Status til nå 2017
Status åpne poster

Budsjett 2017: Mangler budsjettet fra sportsdrill, ellers har
alle seksjoner og utvalg levert.

Silje

61/16-18 Godkjenning av terminlister 2018
Følgende endringer ble foreslått:

Øystein

2
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Sportsdrill :
NM 20. til 22. april
NM solo event 3.4 november
Grand prix ikke bekreftet dato

Salsa:
NM i salsa 2. mars

Vedtak
Vedlagte terminlister godkjennes med endringer.

62/16-18 Alt på et sted

Vedtak
Tilbudet til deltager.no aksepteres og arbeidet med
implementering av ny plattform starter umiddelbart.

Øystein

63/16-18 Lisens til internasjonale mesterskap.

Bør lisens til internasjonale konkurranser dekkes av ND
sentralt?

Vedtak:
ND dekker kontingent til godkjente internasjonale
konkurranser i Norge. I tillegg kan det søkes om støtte
opptil 50 000,- i henhold til budsjett og dokumenterbare
utgifter jmf vedtak 57/16-18.

Øystein
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64/16-18 Ledersamling /Dance Awards 2018

På grunn av økonomiske prioriteringer og administrative
ressurser samt at det er ting i 2018 forslå
administrasjonen at vi har ledersamling uten Dance
Awards i 2018.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen undersøke hva
det vil koste å få eksterne aktører til å gjennomføre Dance
Awards og legge frem sak for hovedstyremøtet i juni om
mulige fremtidige alternativ for gjennomføring.

Øystein

65/16-18 Lov for Danseregion Midt-Norge

Årsmøtet for danseregion Midt-Norge har vedtatt en
lovendring (se vedlegg).

Fremtidige lovendringer i regionenes lovnormer i tråd
med NIFS lovnorm, blir godkjent gjennom
administrasjonen i ND og lovutvalget i ND.

Vedtak:
Hovedstyret delegerer til administrasjonen å godkjenne
endringer i regionenes lover under forutsetning at denne
er i samsvar med NIFs lovnorm.

Øystein

66/16-18 Handlingsplan i Norges Danseforbund
Se vedlegg: 1 utkast handlings i ND

Presentasjon av det pågående arbeidet med ny
handlingsplan for ND.
Medlemmer i HS inviteres til workshop i forbindelse med
neste AU møte den. 23. mai. Alle innspill til handlingsplan
skal leveres skriftlig til Anne Cathrine eller Silje med
henvisning til innsatsområder innen 16. mai.

Øystein

67/16-18 Ren utøver og rent særforbund
Se vedlegg
Rent særforbund - sertifiseringsordning

Informasjonssak:
Norges Danseforbund er nå sertifisert som rent
særforbund. Det krever at alle i HS følger opp og
gjennomfører ren utøver. Diplom sendes til Eirik.

Silje

4



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF - WRRC - IDO - UCWDC

NORGES
DAN SE FORRUND

68/16-18 Prosjektarbeid i ND

ND har mangelfulle rapporteringsrutiner og kartlegging av
effekt av tiltak. ND må få bedre flyt mellom vedtak og
gjennomføring.
Et av tiltakene er innføring av prosjekter: Prosjektarbeid
krever mye av adm, seksjon og utvalg, men effekten er høy
både på gjennomføring og engasjement og skaper driv og
resultat.
Dette er prosjekter som er igangsatt i 2017:

Drømmefanger
Danserulla
Boys Only
Sportsdans: linedance

Silje

69/16-18 Ting 2018'

Vedtak:
Ting holdes 15-17 juni 2018. Dette er i henhold til
terminlisten.

Øystein

70/16-18 Eventuelt:

1.Utenlandske utbetalinger
Vi har fått påpekt at vi fortar oss noe ulovlig vedrørende
utbetaling til utenlandske trenere og må endre praksis.

Forslag til vedtak
1. Det skal sende faktura fra firma/danseskole fra sitt

hjemland til ND hvor IBAN og SWIFT dette gjelder fra
og med i dag og litt tilbake i tid.

2. Man må være eller bli skattepliktig i Norge for å kunne
motta honorar. Max honorar som kan utbetales uten
faktura er 10 000,-

2.Lisensinnkreving i ulike land, hvem kommuniserer
med WDSF i forhold til slike saker.

Vedtak: Kommunikasjon med WDSF skal gå igjennom
administrasjonen i forbundet.

Øystein

5



Hovedstyremøte nr. 6

ARBEIDSPERIODEN 2016 - 2018

NORGES
DANSEFORBUND

Dato: 14. juni
Tidspunkt: 17.00 -20.00
Sted: Ullevål stadion
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Til stede:
Øystein Liihr-Sæthre (fra sak 73)
Anders Gokstad
Sigurd Ringvoll
Aina Nygård (på skyile)
Anne Ragnhild Olstad
Stine Gjørtz
Monica Molvær
Tarjei Svalaskog

Silje Særheim (adm)
Anne Cathrine Røste(adm)
Hanne Funder (adm)

Ikke til stede
Pia Lundanes Lowe
Ane Omdal Aune
Jo Inge Norum
Kate Abelsen
Bettina Wichmann
Michelle Lindøe Enger
Ida Cecilia Juhaz
Morten Engan

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

70/16-18 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt Anders
17.15 Referatet er godkjent elektronisk.

71/16-18 Inhabilitet i saker Anders
17.20 Er noen inhabil i sakene som skal gås igjennom på dette

møtet?
Ingen meldte seg inhabile

72/16-18 Økonomi Hanne/Silje
17.25

Gjennomgang:
Status til per mai 2017.
Status åpne poster og inkasso
Status lisenspenger

Se Vedlegg:
Avdelingsrapport pr mai 2017
Åpne poster pr 7. juni 2017
Intrum saker pr 7. juni 2017
Lisens innbetalinger
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En av våre klubber har en del utestående. Generalsekretær
tar kontakt med idrettskretsen.

Vedtak lisens:
Brev, avklaring faktura blir sendt til klubbene.

73/16-18 Sak unntatt offentlighet Anders
17.40

Endring av Internasjonal representant i WCLDSF og
UCWDC og kostnader tilhørende dette

Sak:
Se vedlegg: Budsjetterte poster til CWDCL.

Vedtak: Det sendes ingen representant til de
internasjonale møtene i WCLDSF og UCWDC i 2017.
Seksjonen innstiller og HS godkjenne representanter på
internasjonale møter fremover.

74/16-18 Internasjonal tilknytning linedance AC/Silje
17.50 Vi har fått forespørsel fra det europeiske forbundet WCDF

om medlemskap.
Pr i dag er Norges Danseforbund medlem av UCWDC og
WCLDSF.

I de siste årene har det kun vært avholdt konkurranser i
WDSF, som har rundt 600-700 aktive medlemmer i Norge.

Idrettsregistrering i 2016 viser at det er kun 2 klubber
som har registrert medlemmer i grenen, disse har til
sammen 52 medlemmer.
Utvalget for linedance administrasjonen har kartlagt
miljøet som står utenfor ND i dag. Disse utøverne tilhører
det europeiske linedanceforbundet: WDCDF. ND har i dag
medlemskap i UCWDC og WCLDSF.
Kostnaden for medlemskap i WCDF er 250,- euro pr år.

Vedtak

Norges Danseforbund går i dialog med representanter
fra WCDF i 2017. En evaluering av dette vil bli gjort i løpet
av høsten slik at vi har et grunnlag for avgjørelse mht til
internasjonal tilhørighet i grenen fra 2018.
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Adm kaller inn til møte 17. august. 2 representanter fra
seksjonen + 1 fra presidentskapet deltar på møtet

75/16-18 CWDCL seksjons representant Anders
17.55

Bakgrunn for saken:
Leder for utvalget i CDWCL og seksjonens representant for
grenen har trukket seg.

Vedtak:

Det sendes ut utlysning til klubbene i ND til å foreslå
kandidater til ny leder for grenen frem til tinget 2018.
Representanten får møterett, men ingen stemmerett i
seksjonen for sportsdans og rapporterer til denne.

Administrasjonen behandler søknadene og på bakgrunn av
disse sender et forslag til ny utnevning til HS og seksjonen.
Leder og nestleder fra seksjonen involveres i prosessen.

Samtidig utnevnes nytt utvalg i CWDCL i samarbeid med
seksjonen som på bakgrunn av budsjett utarbeider forslag
til handlingsplan som godkjennes av seksjonen.
Seksjonens leder sitter i utvalget for CWDCL. Utvalget
fortsetter det arbeidet som har blitt utført av
linedanceutvalget.

76/16-18 Styre- og administrasjonssamling september Øystein
18.05

Forslag til vedtak
I forbindelse med utarbeidelse av: budsjett 2018, nye
økonomiske kriterier og utarbeidelse av ny strategiplan
bør hovedstyre samles til workshop sammen
administrasjonen. Det legges også opp til at regionledere
skal være med på samlingen. Forslag datoer:
1-2. september
8-9. september
Vedtak: Forslag til dato legges på trello
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77/16-18
18.15

Ledersamling 2018

Sak
Dance Awards (DA)
DA avholden 27.01.2018 som bestemt på HS møte 19. april
2017. DA blir en enkeltstående hendelse lik idrettsgallaen,
det er en kveld. Publikum og deltagere kommer for denne
hendelsen. Dette gjør at DA kan gjøres rimeligere enn
tidligere år, da vi slipper utgifter som middag og diverse
transport. DA kan da avholdes i lokaler sentralt i Oslo,
hvor det ikke er nødvendig å ta hotell med i beregningen,
slik man har måttet gjøre i og med at ledersamlingen har
vært samtidig.
DA får da denne muligheten til å nå flere ved å være mer
sentralt (har hørt en del kommentarer på at man ikke
reiser så «langt» som til Lørenskog for å få med seg DA)

Ny organisering av ledersamling

Ledersamling region hver år
ND har som mål at vi skal besøke flere klubber og regioner,
avstanden mellom ND sentralt og regioner/klubber skal
være liten. Forslag blir at det foretas 4 regions/klubbturne
i perioden fra februar- mai 2018. Dette skal gjennomføres
i forbindelse med årsmøter i regionene. Det legges opp til
regions samling med klubber. I samarbeid med regioner, i
henhold til handlingsplan skal vi rangere klubber ut i fra
1,2,3,4 i henhold til størrelser. For å at dette skal kunne
gjøres best mulig for alle parter må vi fysisk være til stede.
Dette er meget viktig med tanke på utvikling av gode
klubber og rekruttering.

Ledersamling på forbundstingsår
Ledersamlingen avholdes i sammenheng med tinget i juni,
med dette mener vi at tinget er på søndag og
ledersamlingen avholdes på lørdagen. Dette gjør at vi deler
kostnaden på to relativt dyre arrangement.
Fredag: styremøte og seksjon/komite møter
Lørdag: Ledersamling
Søndag: ting

Begrunnelse for disse forslagene:
NDs økonomi er anstrengt. Vi ser at det vi får i tilskudd fra
NIF ikke er nok. Det er større aktivitet i
seksjonene/komiteene, idretten har blitt dyrere og
administrasjonen har blitt større pga. økt aktivitet. Dette
gjør at vi m å tenke litt annerledes i forhold til tidligere år. 

Silje
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NDs mål og strategi er å rekruttere flere
klubber/medlemmer og vi må derfor tenke nytt. Vi mener
at det er i ND interesse å gjøre det på denne måten

Kostnaden i 2017 for ledersamlingen og DA var følgende:
Regn. innt h Bud- innt. hittil Regn. kostn. Bud. kostn. Regn. res. hittil E

75019-Ledersamling - - 124492 - 124492
Hotell' 95000 - 295000 - 295000

95000 - 419492 419492

75020 - Dance Awards - 14 650 - 21 000 190198 189 600 175 348

594840
I tillegg så kommer arbeid i adm 17Ø DA og 30% Ledersamli ng) 95000
Total kostnad 689 840

. Utgifter vedr mat og buss som egentlig skulle værefort på DA eller Dommerseminar
Buss til Lorenskoghus 10000

15 middager DA Viper å 395 kr 5925

15 925

Servering mm Dommerseminar 6880

22 805

Dette viser at kostnaden for disse arrangementene kom på
689.840 kr. med et underskudd i forhold til budsjettet på
hhv. 29.187 kr for ledersamlingen og 22.075 kr. for DA.
Tinget i 2016 hadde en totalkostnad på 190.275 kr.
Ved å slå ledersamlingen og tinget sammen gjør at ND kan
«spare» ca. 250.000 kr.

Vedtak

Godkjenning av forslag ledersamling 2018.

78/16-18 Samarbeidsprosjekt dans Hip hop og urbane stiler Øystein
18.40

Sak
Samarbeidsprosjekt dans Hip Hop og urbane stiler

Vi inviterer Norges Danseforbund til et samarbeid for å
fremme hip hop til ungdom i aldersgruppen 16 år til 18 år.

Formål:
Formålet er å gi ungdom som vil videreutvikle sin
kunnskap og kompetanse innenfor hip hop/urbane stiler
en mulighet til å kombinere videregående skole og dans.

Et slikt tilbud vil ha flere positive effekter:

1. Ungdom som satser på dans (hip hop) vil få daglig
trening på høyt nivå og tilpasset eget ferdighetsnivå
og ambisjoner. Dette er med på å bidra til en seriøs
og profesjonell talentutvikling
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2. Kombinasjonen av dans og skole vil kunne medføre
økt motivasjon for å fullføre skolegangen på
videregående skole. Med tanke på at videregående
skole er den viktigste enkeltfaktoren for jobb og
videre studier, vil det være svært viktig at
ungdommer fullfører skoleløpet. Dans i
kombinasjon med skole vil redusere frafallet fra
videregående skole.

3. Skoletilbudet vil ikke ha begrensninger i faginnhold
slik det er med f.eks. videregående med musikk,
dans og drama. I dette tilfellet vil elevene selv
kunne sette sammen fag som gir generell
studiekompetanse. Disse fagene kan settes sammen
med tanke på spesielle høyskolestudier, etter
elevens egne interesser eller kunnskapsnivå.

4. Elevene vil selv kunne trene på ettermiddager og
kveldstid i sin egen idrettsklubb.

Hva vi tilbyr:

• Fullverdig treårig videregående utdanning i en
trygg og faglig godt kompetent skole.

• Daglig trening i hip hop/urbane stiler med
anerkjente instruktører og pedagoger

Selve skolegangen er i regi av Otto Treiders Handelsskole
(Treider). Dette er en meget kjent (og anerkjent skole)
med aner tilbake til 1882.

Otto Treider er en middels stor skole med et meget godt
skolemiljø. Elevene kommer fra fylker spredt rundt i
Norge, med hovedvekt på Oslo og Akershus. Skolen har
linjer for ulike idretter, i tillegg til fordypning i dans.
Skolen har naturligvis også elever som kun har ordinær
skole.

Skolepenger vil bli holdt på et meget rimelig nivå. Pris kun
kr 2000 per måned (prisen er et estimat). Dette betales
normalt to ganger årlig. Alle elevene har rett til lån og
stipend hos Statens Lånekasse.

Det kan ytes stipend ved behovsprøving.

Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte.
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79/16-18 Handlingsplan i Norges Danseforbund Øystein
18.55 Se vedlegg: 2 utkast handlings i ND. Redigert etter Au møte

23. mai
Informassjonsak.
Handlingsplanen er under arbeid, kommentarer fra
hovedstyrets medlemmer tas med i den videre prosessen i
arbeidet med planen.

80/16-18 Eventuelt: Øystein
Sak unntatt offentlighet
Under NM slo barneidrettsbestemmelse litt uheldig ut.
Barn 1 stiller i åpne klasser. Barn fra en annen region var
påmeldt. Konklusjon var startnekt.
Seksjonen bes utrede saken.

Henriette Tørjesen har sagt opp sin stilling i Norges
Danseforbund, hun har gjort en flott jobb for forbundet i
mange år!
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Til stede:
Øystein Liihr-Sæthre
Anders Gogstad
Michelle Lindøe Enger
Morten Engan
Aina Nygård (på skype)
Anne Ragnhild Olstad
Kate Abelsen
Bettina Wichmann
Stine Gjørtz
Jo Inge Norum

Silje Særheim (adm)
Anne Cathrine Røste(adm)
Hanne Funder (adm)

Ikke tilstede:
Ane Omdal Aune
Ida Cecilia Juhaz
Tarjei Svalaskog
Monica Molvær
Pia Lundanes Lowe

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

81/16-18 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte. Øystein
17.15 Saker til eventuelt

Vedtak: Godkjent
82/16-18 Inhabilitet i saker Øystein
17.20

Er noen inhabil i sakene som skal gås igjennom på dette
møtet?

Ingen erklærte seg inhabile

83/16-18 Økonomi Hanne/Silje
17.25

Status første halvår 2017.
Status åpne poster: 9 108,10 kr totalt.
Status lisenspenger: 370 800 kr. Totalt.

Se Vedlegg:
Avdelingsrapport pr juni 2017 (sendt HS 20.08.2017)
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Vedtak:

Det er ikke samsvar mellom innrapportert medlemstall og
betalt grunnlisens. Administrasjonen tar kontakt med
klubbene og ber om forklaring og fakturerer for
manglende beløp.

84/16-18 Budsjett 2018 Silje/ Hanne
17.35

Forslag til fordelingskriterier

Se Vedlegg:
Budsjett 2018 forslag til fordelingskriterier

Aktivitet i forhold til antall konkurranser
Vedtak: Styremedlemmer kommer med forslag til
fordelingskriterier på trello.

85/16-18 Ansatte i ND Silje
18.30 Orientering fra administrasjonen

• Status tiltak i handlingsplan

• Gjennomgang av idrettsregistreringen 2016.

• Status Drømmefanger

• Status Danserulla

Se Vedlegg

Midlertidige GS stilling mens Mona er i permisjon blir
Anne Cathrine Røste.

86/16-18 Portabelt gulv: Anne
19.00 LSKdans er i forhandlinger med Moxy konferansehotell på Cathrine

Hellerudsletta (tidligere Exporama) for å flytte Norwegian
Christmas Dance dit. Stedet har ikke dansegulv så LSKdans
må bringe dette selv.
Danseforbundet har i lengre tid vurdert anskaffelse av nytt
gulv da det gamle er veldig slitt, delvis ødelagt og evt
trenger kostbare reparasjoner. Et nytt gulv vil løse NDs
behov for mange år fremover.
LSKdans forutsetter at Danseforbundet kan bidra med
anskaffelse av gulv som så klubben låner. For å oppnå
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anleggsmiddelstøtte fra Norges Idrettsforbund er det
klubben som må gå til anskaffelse og ikke forbundet.
Estimert pris på gulv produsert i Kina er 30.000 USD +
frakt og mva.

Forslag til vedtak: LSKdans søker om støtte fra ND på
400.000 for å gå til anskaffelse av gulv. LSKdans bes også i
samarbeid med administrasjonen finne frem til egnet
lagerplass. Gulvet skal kunne disponeres av alle klubber
innunder Norges Danseforbund.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å jobbe videre
med leverandør av gulv og kostnadene ved kjøp sees i
sammenheng ved kostnad på reparasjon av det gamle.

87/16-18 WCDL i Norges Danseforbund Morten /AC
19.10

Orienteringsak fra seksjonen:
ND beholder sitt medlemskap i WCLDCSF, som blir den
internasjonale organisasjonen ND forholder seg til.
Det norske regelverket i linedance tar utgangspunkt i
regelverket fra denne organisasjonen.

Linedanceprosjektet: Det er en midlertid engasjert en
prosjektmedarbeider i linedance på grunn av den store
veksten i grensen.

Ny leder av CWDCL I ND: Det har gått ut utlysning på
dansing.no etter ny leder i CWDCL. Den nye lederen får
møte/ og talerett i seksjonstyret. Lederen vil gå inn i
utvalget for CWDCL som konstitueres på nytt.

Breddekomiteen i linedance har innstilt Raymond
Sarlemijn som ny leder av utvalget i CWDCL. Sarlemijn har
blant annet 42 VM-titler i linedance.

88/16-18 Rapport fra internasjonale møter Øystein
19.15

Orienteringssak:
Det er laget nye rapportskjemaer for internasjonale møter.

ND er representert på en rekke internasjonale møter i
løpet av ett år og delegatene har ulikt kunnskapsnivå,
forberedelse og gjennomføring. Vi ønsker at alle delegater
skal representere ND på en profesjonell måte og fremme
de saker som forbundet har bestemt. For å sikre at alle

4



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF - WRRC - IDO - UCWDC
NORGES

DANSEFORBUND

delegater gjør en god jobb for Norge har vi pleid å ha
møter i forkant hvor seksjon, HS, adm. og delegatene er
representert. Her er det viktigste å gå gjennom hva Norge
skal stemme i de ulike sakene. Vi ser imidlertid at det til
tider er vanskelig å få til disse møtene og noen ganger
utgår. Det er derfor laget et skjema som delegatene skal
fylle ut på forhånd. Dette skjemaet kan fylles ut på et
forberedelser møte (som nevnt over), eller det kan tas på
mail dersom vi ikke får til et fysisk møte. Skjemaet vil gi
oss en pekepinn om delegater og forbund er på
bølgelengde.
Vedtak: Skjemaer skal benyttes i forbindelse med
internasjonale møter.

89/16-18 -Status web-sider Øystein/
19.20 Anne

-Status deltaker.no Cathrine

92/16-18 Samarbeidsprosjekt med Otto Treider Anne
19.30 Cathrine

Otto Treider videregående skole ønsker å inngå et
samarbeid med Norges Danseforbund for å gi ungdom som
vil videreutvikle sin kunnskap og kompetanse innenfor
dans en mulighet til å kombinere videregående skole og
dans.
Vedtak: Norges Danseforbund ønsker å være nøytral i
forhold til videregående skoler foreløpig

93/16-18 Orientering om ungdoms OL breaking
19.40

Svært gledelig er det at Norge har kvalifisert seg videre
med 5 Bboys.
De norske utøverne må derfor delta på «Qualifier
Africa/Europe» i Essen - Tyskland 21. 22. oktober

94/16-18 Orientering fra seksjonene i forhold til handlingsplan
19.45
95/16-18 Orientering fra seksjonen vedr sak 80/16-18 fra forrige
20.05 styremøte:

Orienteringssak

Under NM slo barneidrettsbestemmelse litt uheldig ut.
Barn 1 stiller i åpne klasser. Barn fra en annen region var
påmeldt. Konklusjon var startnekt.
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Seksjonen informerte hovedstyret om saken.

Administrasjonen bemerker:

Til info så jobber med administrasjonen med en
infokampanje der det informeres bedre om
barneidrettsbestemmelsene.
Det hersker litt begreps forvillelse vedr lokal/ regional i
organisasjonen:
Følgende regler er gjeldende vedrørende
barneidrettsbestemmelsene i Norges Danseforbund:

Bestemmelser for barneidrett
Som et ledd i vår holdningskampanje vedrørende
Barneidrettsbestemmelsene er det behov for en presisering og
definisjon av begrepene lokal og regional konkurranse. Grunnet ulik
utbredelse og aktivitet i de ulike idretter, kan de respektive
særforbund definere hva som defineres som lokale og regionale
konkurranser.
Vårt mål er å stimulere til og legge til rette for aktivitet og vekst.
Utbredelsen av våre grener er veldig ulik, dette må danne bakteppe
for definisjonen av hva som er en lokal konkurranse og hva som er
regional konkurranse.

1. lokale konkurranser defineres som konkurranser innen
dansekretsen

2. regionale konkurranser er landsomfattende(dekker hele
landet).

95/16-18 Eventuelt
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94/16-18

19.45

• Silje

95/16-18 Eventuelt: øyst
ein

Arbeidsfordeling mellom administrasjon/ seksjon/ utvalg.
Etter mal fra styreinstruks for ND foreslår administrasjonen følgende
arbeidsfordeling:

Administrasjonen skal: Utvalget/seksjon skal

Utarbeide søknader og rapport Godkjenne søknader

Utarbeide tiltaksplan/handlingsplan i

samarbeid med seksjon/ utvalg

Godkjenne handlingsplan

Utarbeide budsjett Vedta budsjett på sitt

område

Personaladministrasjon : Administrere

personell for gjennomføring av vedtatte tiltak

Godkjenne tildeling av

midler.

Ansvaret for gjennomføre de vedtatte

tiltakene.

Rapportere på bruk av
budsjetterte
midler til seksjon/ HS.

• Demokratisk

• To fysiske møter pr. år og resten pr. tlf

Sammensetning:
• Sammensettingen må bestå av personer som innehar kompetanse fra området og utnevnes

av HS, eller via medlemsmøte på tinget.
• Administrasjonen skal være representert gjennom sekretærfunksjon
• Ved habilitets spm. henvises det til NIF paragraf 10. punkt 1-7," Inhabilitet".
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Til stede:
Anders Gogstad (president)
Michelle Lindøe Enger (1. visepresident)
Monica Molvær (2. visepresident)
Anne Ragnhild Olstad
Ida Cecilia Juhaz (ungdomsrepresentant)
Ane Omdal Aune
Pia Lundanes Lowe

Morten Engan (Sportsdans & CWDCL)
Aina Nygård (Swing & Salsa)
Kate Abelsen (Urbant)
Stine Gjørtz (Sportsdrill)

Anne Cathrine Røste (adm)

Meldt forfall:
Sissel Myhren
Tarjei Svalaskog (vara ungdomsrepresentant)
Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener)
Jo Inge Norum

Saks
nr./år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

96/16-18 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte. Anders
Saker til eventuelt

Orientering fra administrasjon. Det er inngått en avtale
med timebetaling med Michelle.

Vedtak:
Hovedstyret tar saken til etterretning.

97/16-18 HABILITET I SAKER Anders
17.20

Er noen inhabil i sakene som skal gås igjennom på dette
møtet? Ingen meldte om habilitetsspørsmål.

98/16-18 ØKONOMI Michelle/
17.25 Vedtakssak Anne

Ragnhild
Regnskap og revidert budsjett for 2017

Vedtak:
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Revidert budsjett godkjennes. Ønsker månedlig rapport til
hver seksjon og komiteer.

Hovedstyret ber administrasjonen gjennomgå avtalen med
Idrettens regnskapskontor og ber om det innhentes
alternative tilbud.

Hovedstyret gir AU fullmakt til å eventuelt inngå ny avtale
med nytt regnskapsbyrå.
Avtale med landslagsdresser sees på.

HS gir presidentskapet fullmakt til å justere revidert
budsjett innenfor en ramme på underskudd på 2,1
millioner.
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99/16-18
17.35

KONGEPOKAL
Vedtakssak

Kongepokal 2018:
Det må besluttes hvilken gren som skal ha kongepokal i
2017. Swing hadde i 2016 og sportsdans i 2017. Så neste
på listen er IDO grenene, urbant og sportsdrill.

Flere kongepokaler?:
Dersom særforbundet organiserer/administrerer flere
idretter som er meget ulike hva gjelder egenart,
anleggsbruk, utstyr, regelverk, internasjonal organisering
og konkurranseform, kan Idrettsstyret ut fra søknad åpne
for en tildeling av maks 2 nye kongepokaler (en til kvinner
og en til menn).

Se info om dette her:

Morten/AC

Vedtak:
Kongepokalen settes opp i freestyle/IDO for 2018.
Det søkes om flere kongepokaler.

100/16- FORSIKRINGER
18 Orienteringssak

Administrasjonen orienterte om status for forsikring og
om skadestatistikk.

Vedtak:
HS tar saken til orientering.

100/16- LISENS Michelle
18 Vedtakssak
18.30

Vi må få en bedre løsning på hvordan lisens innbetales i
ND.

Fra 1,1,2018 bør det være slik:
Innbetaling av Konkurranselisens & Grunnlisens kan i all
hovedsak gjøres via deltaker.no.

Grunnlisens og konkurranselisens er to separate lisenser
og er uavhengig av hverandre i henhold til vedtak på
ekstraordinær ting 2015.

Til diskusjon:
• Bør vi fortsette med avgift fra klubbene på 3.000,-?
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Saker til behandling
1. Skal beløpet for konkurranselisensen opprettholdes

(Kr 400,-) eller reduseres til Kr 300,-.

2. Skal vi endre navn på grunnlisensen?

a. Aktivitetskontingent

b. Medlemskontingent

c. Andre forslag?

3. Hvordan skal lisens innkreves utover deltaker.no

Vedtak:
Tingvedtaket har blitt tolket slik at konkurranselisens
inkluderte grunnlisens. Praksis og det som er
kommunisert er at alt skal inkluderes. HS har blitt gjort
oppmerksom på at det er forskjell på vedtak og tolkning,
men avventer endring og legger frem sak for behandling
på tinget 2018.

ND håndterer lisensinnbetalinger for klubber gjennom
medlemssystemet til deltaker.no. Klubber som benytter
seg av andre godkjente NIF medlemssystemer, faktureres
på bakgrunn av aktivitetstall innrapportert til NIF.

Adm forholder seg til tingvedtatte navn: Grunnlisens,
konkurranselisens og engangslisens.

1. Konkurranselisens betales i sin helhet gjennom
deltaker.no og alle arrangører er pliktig til å benytte
deltaker.no for påmelding til konkurranser fra
1.1.2018. Dette inkluderer også engangslisens.

2. Grunnlisens håndteres av deltager.no for klubber
som benytter seg av deltager.no som sitt
medlemsregister. Differansen mellom
innrapporterte aktivitetstall og grunnlisens betalt
via deltaker.no faktureres fra ND.

3. Faktura for Grunnlisens sendes fra ND til de
klubbene som ikke benytter seg av
medlemsløsningen til deltager.no i henhold til
innrapporterte aktivitetstall fra foregående år.

86/16-18 PORTABELT GULV Anne
19.00 Vedtakssak Cathrine

Etter sjekk med alternative leverandører og befaring av
det eksisterende gulvet sammen med fagmann har vi
følgende innstilling:
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De elementene i det gamle gulvet som kan rehabiliteres
beholdes. Disse elementene blir da slipt og lakket slik at de
får en overflate i samsvar med nytt gulv. Dette kan skje i
lokalene til Moxy Oslo X, hvor det også kan inngås avtale
for lagring av gulvet.

Videre kjøpes det inn nye elementer til erstatning for
gamle elementer som må kasseres.
tillegg har DRØN gitt tilsagn om et bidrag på kr. 25 000.
Videre gir Junckers en rabatt på 15% på kjøp over kr. 50
000 - her beregnet til kr. 9 667.

Total netto ramme skulle da bli kr. 140 418.

Vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å fullføre arbeidet med
vedlikehold av eksisterende gulv.

101/16- ORIENTERING FRA STYREBAROMETERET TIL NIF Anders/AC
18

Resultater fra Styrebarometeret fra 2016 diskuteres, ny
19.10 undersøkelse er i gang nå.

Vedtak:
HS ber AU se på mulig fokuspunkter for forbedring
Det bør gjennomføres et HMS- arbeidsmiljøundersøkelse i
administrasjonen.

102/16- ARBEIDSFORDELING MELLOM STYRER/UTVALG OG Anders
18 ADMINISTRASJONEN
19.15

I resultatene fra styrebarometeret kom det frem at det må
sikres klar og tydelig arbeidsfordeling:
Hvem skal gjøre hva?

Utarbeide søknader og rapporter
Godkjenne sitt område i strategiplan
Utarbeide tiltaksplan/handlingsplan
Gi innstilling til styret i sakene
Utarbeide budsjett
Vedta budsjett på sitt område

Personaladministrasj on Administrere personell for
gjennomføring av vedtatte tiltak
Innstille på tildeling av midler.
Ansvaret for gjennomføre de vedtatte tiltakene

Vedtak:

6
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Et utvalg bestående av Monica, Aina, Bettina jobber videre
med saken i samarbeid med administrasjonen. Saken
legges frem for hovedstyret til ny behandling i desember
2017.

103/16- ORIENTERINGSSAK: Anne
18 Cathrine /
19.20 web-sider

deltaker.no
Michelle

Vedtak:
HS tar saken til orientering.

104/16- TING OG LEDERSAMLING Anne
18 Vedtakssak Cathrine
19.45

Moxy eller Thon for tinget 2018

AU har diskutert saken med administrasjonen og har
følgende innstilling:
Det er noe prisforskjell på hotellene, men å benytte Moxy
vil gi en ramme for tinget som vil oppleves positivt av
delegatene og kanskje bidra til at flere klubber deltar. For
klubbene vil Moxy fremstå som det rimeligste alternativet:
Se vedlegg nederst på siden.

Vedtak:
Tinget 2018 holdes på Moxy.

105/16- NM-UKEN Anne
18 Orienteringssak Cathrine

Vedtak:
HS synes dette er et spennende prosjekt. Et utvalg
bestående av Pia, Aina, Bettina kan være med å sparre
videre om saken.

106/16- DANCE AWARDS - STATUS Anne
18 Orienteringssak Cathrine

Vedtak:
HS tar saken til orientering.

107/16- DANSENS HUS TROMSØ Anne
18 Orienteringssak Cathrine
20.05
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Vi oppfordrer klubben og Danseregion Nord-Norge til å
samarbeide om dette prosjektet. Vi anerkjenner jobben
som er gjort og støtter det videre arbeidet, men har ingen
mulighet til å gå inn med noen økonomiske garanti på
dette tidspunktet. Administrasjonene og seksjonen hjelper
gjerne til i det videre arbeidet.

Vedtak:
HS tar saken til orientering.

108/16- Budsjett 2018 LØRDAG
18

Fordelingskriterier
Ønsker
Behov

AU jobber videre med saken og legger frem forslag til
budsjett på neste møte i hovedstyret.

109/16- Eventuelt
18

8
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Til stede:
Anders Gogstad
Michelle Lindøe Enger
Monica Molvær (til stede frem til sak 113)
Anne Ragnhild Olstad
Ane Omdal Aune

Morten Engan (Sportsdans & CWDCL)
Aina Nygård (Swing & Salsa)
Kate Abelsen (Urbant)
Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener)

Anne Cathrine Røste(Fungerende generalsekretær)

Meldt forfall:
Sissel Myhren
Tarjei Svalaskog
Stine Gjørtz (Sportsdrill)
Ida Cecilia Juhaz (Ungdomsrepresentant)
Tarjei Svalaskog (Vara ungdomsrepresentant)
Jo Inge Norum
Pia Lundanes Lowe

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

110/16-18 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige Anders/Anne
18.00 HS møte. Cathrine

Innkallingen kom sendt og derfor var ikke alle godt
nok forberedt.

Saker til eventuelt
Sportsdans seksjonen har fått henvendelse fra
Same sex dance NOSDA vedr arrangering av
konkurranse.

Status i saker fra forrige styremøte:
• Kongepokal

• Forsikringer

• Lisens

• Status deltager/ nettsider

• Enklere idrettslag- det blir ingen pilot
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Orientering: Ida Cecilia Juhaz ønsker seg fritatt fra
vervet som ungdomsrepresentant.

Hovedstyret tar dette til etterretning. Tarjei
Svalaskog rykker dermed opp som styremedlem i
Hovedstyret.

111/16-18 INHABILITET I SAKER Anders
18.15

Er noen inhabil i sakene som skal gås igjennom på
dette møtet?
Ingen meldte seg inhabile.

112/16-18 Budsjett 2018 Michelle
18.20 Vedtakssak

Fordelingskriterier til NIF gjennomgås
Ønsker
Behov

Vedtak:
Prinsippene i den fremlagte fordelingsmodellen
vedtas.

113/16-18 ØKONOMI Michelle/
19.15 Orienteringssak Anne

Ragnhild
Status åpne poster

Regnskap og budsjett for 2017:
Presidentskapet har oppdaget summeringsfeil i
det forelagte budsjettet som ble lagt frem for
hovedstyret til godkjenning i 2017. Budsjettet viste
et lavere underskudd enn det som kom frem ved
kontrollregning av poster. Årets budsjett ser
uansett ut til å lande på et estimert underskudd på
2,1 millioner

Protokoll tilførsel: Presidentskapet og fungerende
generalsekretær har vært i møte med NIF og fått
rådgiving vedrørende denne saken. Det ble ikke
ansett nødvendig å revidere budsjettet da antatt
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resultat ser ut til å avvike vesentlig fra vedtatte
rammer.

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

114/16-18 Saker fra TDK: Michelle
Orienteringsak

19.30 Det ble informert om innholdet i dokumentet
Academy

Saken ble tatt til orientering og Hovedstyret
støtter det videre arbeidet.

Nytt medlem i TDK
Sissel Myhren erstatter Jo Inge Norum i TDK. Dette
støttes. Sendes videre til endelig godkjenning i
hovedstyret.

Vedtak:
Godkjent

115/16-18 Representasjon internasjonale møter
Vedtakssak

19.35
Representasjon internasjonale møter

• Deltagelse internasjonale møter 2018
o WRRC 09.-11.mars - Moskva
o WDSF 16.-17.juni - Lausanne
o IDO 19.-20.august - Korea
o WBTF

Vedtak:
WRRC Hovedstyret representeres av Anne
Ragnhild. Fra administrasjonen stiller Eirik Bolme
som observatør, reisen dekkes av seksjonens
budsjett.

WDSF: Møtet faller sammen med tinget til Norges
Danseforbund. Vi avventer denne saken

IDO: Anders Gogstad

WBTF: Monica Molvær skal delta i styremøtet og
Elisabeth Kleive deltar som internasjonal valgt
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representant i ECT-møtet. Begge reiser på budsjett
fra sportsdrill

116/16-18 Endring av navn på TDK Michelle
Vedtakssak

19.45

TDK ønsker å endre navn til Norges Danseforbunds
Academy.

Vedtak:
Forslaget godkjennes. I Norge bruker vi navnet: Norges
Danseforbunds Akademi, mens internasjonalt
kommuniserer vi med: Norwegian Dance Federation
Academy.

117/16-18 Uttak av dommere Anne
Vedtakssak Cathrine

20.00
Det har kommet forslag om at adm skal ta ut
dommere i alle grener.
Er dette ønskelig, eller bør det opprettes en komite
for uttak med 1 representant fra adm ?

Saken ble ikke behandlet

118/16-18 Strategi Anders/AC
Hvilke 3 strategiske hovedområder bør Norges

20.10 Danseforbund satse på i perioden 2018-2022.

Resultater fra workshopen legges frem/drøftes
Saken ble ikke behandlet

119/16-18 Ny hotellavtale: Anders /AC
20.30 Vedtaksak

Choice eller Thon ?

Administrasjonen får fullmakt til å forhandle
videre.

120/16-18 ORIENTERINGSSAK: Anne
20.45 Cathrine /

web-sider
deltaker.no

Michelle

121/16-18 Hoveddommer i region.

20.50 Viser til tidligere vedtak i HS:
Det gis et tilskudd til hoveddommere på kr. 2000,- i
regionale konkurranser. Der hvor det ikke finnes
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hoveddommere i regionen, eller kjøreavstanden
innen regionen, blir over 500 km tur/retur, gis det
et tilskudd til arrangør på kr. 4000,-
ND sentralt bærer kostnadene for hoveddommer i
regionale konkurranser, seksjonene bærer
kostnadene for de nasjonale konkurransene.

Vedtak:
Honorar til hoveddommer følger vedtatte satser. I
tillegg gis det et reisetilskudd til arrangør inn til 2.000,-
mot fremviste kvitteringer der hvor det ikke finnes
hoveddommere i regionen, eller kjøreavstanden
innen regionen, blir over 500 km tur/retur

122/16-18 Anders

20.55 Idrettsgallaen
Orienteringssak:

President i ND velger å ikke delta på årets
idrettsgalla.
Han mener at dette er et arrangement som speiler
pressedekningen av norsk idrett for øvrig og ikke
det faktum at NIF består av 54 særforbund.
Blant annet ved at de har fjernet prisen: Åpen
klasse. Dette er den eneste prisen som de mindre
forbundene har hatt mulighet til å nå opp i
tidligere, og til nå den eneste klassen som våre
utøvere har hatt en sjans til å hevde seg i.
Vi ser ingen grunn til å bruke av fellesskapets
midler for å delta på et slikt arrangement og velger
derfor å avstå fra å delta.

Saken ble ikke behandlet

123/16-18
21.00 Barneidrettsbestemmelsene

Vedtakssak:

Det er bestemt fra tinget at vi skal utrede og legge
frem et forslag om å komme med et forslag om å
tilpasse barneidrettsbestemmelsene til vår idrett.
Vi ser at det er forskjellige utfordringer i de
forskjellige grenene, og da særlig i grenene
sportsdans og freestyle/IDO-grener.
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Det skal settes ned en gruppe som skal se på de
forskjellige utfordringene som skal legge frem et
forslag på neste ting.

Forslag til vedtak:
Gruppen skal bestå av: Anders Gogstad, Sigurd
Ringvoll, Siw Visnes og Lillian Almaas

Saken ble ikke behandlet
124/16-18

Møteplan 2018:

Hovedstyremøter 2018 blir 5. februar og 12. april

125/16-18 Eventuelt

Sportsdans seksjonen har fått henvendelse fra
Same sex dance NOSDA vedr arrangering av
konkurranse.

Saken ble ikke behandlet
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Innkalt:

Anders Gogstad
Michelle Lindøe Enger

Anne Ragnhild Olstad ( kun sak 126/16-18)
Ane Omdal Aune
Jo Inge Norum

Morten Engan (Sportsdans & CWDCL)
Aina Nygård/ Sissel Myhren
(Swing & Salsa)
Kate Abelsen (Urbant)

Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener)

Mona Kristiansen (adm)

Anne Cathrine Røste(adm)

Meldt forfall:

Monica Molvær
Pia Lundanes Lowe
Tarjei Svalaskog
Stine Gjørtz (Sportsdrill)

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

126/16-18 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte.
Merknad:
Savner vedlagte saksdokumenter ved innkalling

Saker til eventuelt: Ingen saker

Status i saker fra forrige styremøte:
• Kongepokal : 1 Disco, 1 i Urbant og evt en tredje i Sportsdrill

• Forsikringer: Avtale fra Tryg er mottatt — kollektiv avtale skal

legges ut på websidene, slik at klubbene selv kan tegne

denne.

• Hotellavtale: Jobber med avtale i forhold til Thon, Scandic og

Choice.

Anders
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• NM-uken: blir arrangert i 15. til 18. august. Det har vært

møte med NRK . Hovedstyret ønsker at det skal arrangeres

NM i battles i Stavanger. Den nedsatte gruppa jobber videre

ift NM-uka i 2019. NM-gruppen består av Pia, Bettina og

Anne Ragnhild. Gruppen jobber videre med saken.

127/16-18 Budsjett 2018
Vedtakssak

Vedtak:
Det fremlagte budsjettet vedtas, med de endringene som
fremkom i møtet. Endelig budsjett blir lagt i AU-møtet.
Seksjoner og komiteer leverer sine budsjetter innen 22.
februar.

Michelle

128/16-18 Oppfølging av sak 35/16-18
Vedtakssak: Ungdoms OL 2018
Breaking Battle er tatt opp som gren i ungdoms OL 2018.

Urbant ønsker å opprette dialog med WDSF om fremtidige
arrangement innen denne grenen for å kunne kvalifisere seg
til YOG

Vedtak:

Det avholdes møte med WDSF vedrkonkurranser som ikke
dekkes IDO. Det forutsettes av Street Challenge (IDO-
konkurranser) opprettholdes.

Mona/Kate

129/16-18 Representasjon internasjonale møter
Vedtakssak

Representasjon internasjonale møter

• Deltagelse internasjonale møter 2018
o WDSF 16.-17.juni — Lausanne

Saken er utsatt til neste møte

Anders

130/16-18 Seksjonsleder
e/utvalgsleder
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18.05 Deltager.no

Kort orientering ( max 3 minutter fra hver gren om status i
forhold til påmeldinger på nettsiden)
Er det utfordringer og hvordan får vi løst de?

Adm + Michelle orienterer om status i arbeidet og hvor
mange lisenser som pr nå er betalt via systemet.

e +Michelle/

Anne Cathrine

131/16-18 Uttak av dommere
Vedtakssak

Det har kommet forslag om at adm skal ta ut dommere i alle
grener.
Vedtak:
Administrasjonen tar ut dommere i alle grener med
umiddelbar virkning.
Rutiner for dette legges frem på neste AU-møte.

Michelle

132/16-18 Strategi
Oppsummering av arbeidet så langt og plan for arbeidet
videre
Hvilke 3 strategiske hovedområder bør Norges
Danseforbund satse på i perioden 2018-2022.

Resultater fra workshopen legges frem/drøftes

Vedtak: Nytt møte blir 26. februar: Følgende personer
kommer på dette møtet: Anders, Jo-Inge og Ane stiller fra
hovedstyret til dette møtet.

Anders/AC

133/16-18 Barneidrettsbestemmelsene
Vedtakssak:

Det er bestemt fra tinget at vi skal utrede og legge frem et
forslag om å komme med et forslag om å tilpasse
barneidrettsbestemmelsene til vår idrett.
Vi ser at det er forskjellige utfordringer i de forskjellige
grenene, og da særlig i grenene sportsdans og freestyle/IDO-
grener.
Det skal settes ned en gruppe som skal se på de forskjellige
utfordringene som skal legge frem et forslag på neste ting.
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Forslag til vedtak:
Gruppen skal bestå av: Anders Gogstad, Alexandra Vårvik,
Siw Visnes og Lillian Almaas

134/16-18 Status økonomi
Det ble opplyst om et underskudd på kr. 3.3 mill. i 2017.
Orienteringssak

Mona

135/16-18
Saken er
behandlet

NIF-Idrettstyret
Orienteringsak

Mange særforbund og idrettskretser har uttrykt mistillit til
idrettsstyret og til president Tom Tvedt, både i media, og på
informasjonsmøte som idrettsstyret hadde på onsdag, hvor
vi også deltok. Flere særforbund og idrettskretser utrykte
m isti►lit og noen ønsket også at det avholdes ekstraordinært
ting for å kaste sittende styre. Vi får stadig spørsmål om hvor
ND står, og det begynner å bli vanskelig å svare iom at vi ikke
formelt har behandlet saken.

Vår mening er at vi er enige om at idrettstyret har behandlet
saken dårlig, og at de burde ha fulgt råd fra underliggende
ledd og åpnet opp for innsyn på et mye tidligere tidspunkt.
Vi mener imidlertid at det ikke løser noen ting å kalle inn til
et ekstraordinært ting nå. Det er ordinært idrettsting i 2019
og et evt nytt styre vil ikke få mange månedene å jobbe, i
tillegg vil det koste for mye både i form av penger og annen
ressursbruk. Vi mener at idrettstyret bør få tillit til å jobbe ut
perioden og få en sjanse til å bedre idrettens omdømme,
som nå dessverre er svekket på grunn av denne saken. Mye
av det idrettsstyret nå må svare for har også skjedd før dette
styret ble valgt.

Mona

136/16-18
19.10
Saken ble
ikke
behandlet

Møter i SFF
Status fra idrettstyret på Gardemoen vedr fortsatt tillit
Enerettsmodellen vedr spillemidler og ulovlige aktører.

Anders

137/16-18
19.20
Saken ble
ikke
behandlet

Dance Awards

Dance Awards ble avholdt 27. januar.
Det ble solgt 100 billetter via deltager.no, totalt deltok ca 200
inklusive inviterte gjester.
Kort evaluering:

Mona

138/16-18 Eventuelt
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19.35 Neste møte blir 12. april på Radisson Blue Gardemoen
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Innkalt:
Anders Gogstad

Michelle Lindøe Enger

Anne Ragnhild Olstad (kun sak 126/16-18)
Ane Omdal Aune
Jo Inge Norum

Morten Engan (Sportsdans & CWDCL)
Aina Nygård/ Sissel Myhren (Swing & Salsa)
Kate Abelsen (Urbant)
Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener)

Mona Kristiansen (adm)
Anne Cathrine Røste(adm)

Meldt forfall:

Monica Molvær
Pia Lundanes Lowe
Tarjei Svalaskog
Stine Gjørtz (Sportsdrill)

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

126/16-18 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte. Anders
17.00 Merknad:

Savner vedlagte saksdokumenter ved innkalling.
Adm bemerker: Saker til neste styremøte blir fortløpende
lagt ut i trello.

Saker til eventuelt: Ingen saker

Status i saker fra forrige styremøte:
• Kongepokal sjekkes opp antall

• Forsikringer: Avtale fra Tryg er mottatt — kollektiv avtale skal

legges ut på websidene, slik at klubbene selv kan tegne

denne.

• Hotellavtale: Jobber med avtale i forhold til Thon, Scandic og

Choice.

• NM-uken: blir arrangert i 15. til 18. august. Det har vært

møte med NRK. Det er spesiell interesse for break.
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NM-gruppen består av Pia, Bettina og Anne Ragnhild.
Gruppen jobber videre med saken.

127/16-18 Budsjett 2018 Michelle
17.20 Vedtakssak

Vedtak:
Det fremlagte budsjettet vedtas, med de endringene som
fremkom i møtet. Endelig budsjett blir lagt i AU-møtet.
Seksjoner og komiteer leverer sine budsjetter innen 22.
februar.

128/16-18 Oppfølging av sak 35/16-18 Mona/Kate
Vedtakssak: Ungdoms OL 2018

17.50 Breaking Battle er tatt opp som gren i ungdoms OL 2018.

Urbant ønsker å opprette dialog med WDSF om fremtidige
arrangement innen denne grenen for å kunne kvalifisere seg
til YOG

Vedtak:
Det avholdes møte med WDSF vedr. konkurranser som ikke
dekkes i IDO. Det forutsettes av Street Challenge (IDO-
konkurranser) opprettholdes.

129/16-18 Representasjon internasjonale møter Anders
Vedtakssak

18.00

Representasjon internasjonale møter

• Deltagelse internasjonale møter 2018
o WDSF 16.-17.juni — Lausanne

Saken er utsatt til neste møte

130/16-18 Seksjonsleder
Deltager.no e/utvalgsleder

18.05 Det ble en kort orientering fra hver gren som var til stede på e +Michelle/
status i arbeidet med den nye terminlisten. Det har vært
utfordringer i forhold til løsningen, både når det gjelder
påmeldinger, betaling av lisens og henting av data til
utregnere.

Anne Cathrine

Alle grenene hadde testet ut systemet på minst en
konkurranse.
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Adm + Michelle orienterte om status i arbeidet og hvor

mange lisenser som pr nå er betalt via systemet.

Oppsummering: Overgang til elektronisk terminliste er en
stor omlegging av rutiner for klubber og medlemmer. Det
savnes en enklere løsning for betaling av lisens. Men
administrasjonen ser at deltager.no på sikt vil føre til enklere
gjennomføring av konkurranser og andre arrangement i regi
av forbundet.

131/16-18 Uttak av dommere Michelle
Vedtakssak

18.25

Det har kommet forslag om at adm skal ta ut dommere i alle
grener.

Vedtak:
Administrasjonen tar ut dommere i alle grener med
umiddelbar virkning.

Rutiner for dette legges frem på neste AU-møte.

132/16-18 Strategi Anders/AC
Vedtakssak

18.35 Oppsummering av arbeidet så langt og plan for arbeidet
videre. Hvilke 3 strategiske hovedområder bør Norges

Danseforbund satse på i perioden 2018-2022?

Resultater fra workshopen legges frem/drøftes

Vedtak:

Nytt møte blir 26. februar: Følgende personer kommer på
dette møtet: Anders, Jo-Inge og Ane stiller fra hovedstyret til

dette møtet.

133/16-18 Barneidrettsbestemmelsene
18.55 Vedtakssak

Det er bestemt fra tinget at vi skal utrede og legge frem et
forslag om å komme med et forslag om å tilpasse
barneidrettsbestemmelsene til vår idrett.
Vi ser at det er forskjellige utfordringer i de forskjellige
grenene, og da særlig i grenene sportsdans og freestyle/IDO-
grener.

Det skal settes ned en gruppe som skal se på de forskjellige
utfordringene som skal legge frem et forslag på neste ting.
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Vedtak:

Gruppen skal bestå av: Anders Gogstad, Alexandra Vårvik,
Siw Visnes og Lillian Almaas

134/16-18
19.00

Status økonomi
Orienteringssak

Mona

135/16-18
Saken er
behandlet

NIF-Idrettstyret
Orienteringsak

Mange særforbund og idrettskretser har uttrykt mistillit til
idrettsstyret og til president Tom Tvedt, både i media, og på
informasjonsmøte som idrettsstyret hadde på onsdag, hvor
vi også deltok. Flere særforbund og idrettskretser utrykte
mistillit og noen ønsket også at det avholdes ekstraordinært
ting for å kaste sittende styre. Vi får stadig spørsmål om hvor
ND står, og det begynner å bli vanskelig å svare i om at vi
ikke formelt har behandlet saken.

Vår mening er at vi er enige om at idrettstyret har behandlet
saken dårlig, og at de burde ha fulgt råd fra underliggende
ledd og åpnet opp for innsyn på et mye tidligere tidspunkt.
Vi mener imidlertid at det ikke løser noen ting å kalle inn til
et ekstraordinært ting nå. Det er ordinært idrettsting i 2019
og et evt nytt styre vil ikke få mange månedene å jobbe, i
tillegg vil det koste for mye både i form av penger og annen
ressursbruk. Vi mener at idrettstyret bør få tillit til å jobbe ut
perioden og få en sjanse til å bedre idrettens omdømme,
som nå dessverre er svekket på grunn av denne saken. Mye
av det idrettsstyret nå må svare for har også skjedd før dette
styret ble valgt.

Mona

136/16-18
19.10

Saken ble
ikke
behandlet

Møter i SFF
Status fra idrettstyret på Gardemoen vedr fortsatt tillit
Enerettsmodellen vedr spillemidler og ulovlige aktører.

Saken er utsatt til neste møte

Anders

137/16-18
19.20
Saken ble
ikke
behandlet

Dance Awards

Dance Awards ble avholdt 27. januar.
Det ble solgt 100 billetter via deltager.no, totalt deltok ca.
200 inklusive inviterte gjester.

Kort evaluering:
Saken er utsatt til neste møte

Mona
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138/16-18
19.35

Eventuelt

Neste møte blir 12. april på Radisson Blue Gardemoen
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Innkalt:

Anders Gogstad

Michelle Lindøe Enger

Anne Ragnhild Olstad

Ane Omdal Aune

Pia Lundanes Lowe (Sak 143,
Tarjei Svalaskog ( Fra sak 142)

Jo Inge Norum

Morten Engan (Sportsdans & CWDCL)

Aina Nygård/

(Swing & Salsa)

Kate Abelsen (Urbant)

Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener)

Stine Gjørtz (Sportsdrill)

Mona Kristiansen (adm)

Anne Cathrine Røste(adm)

Meldt forfall:

Monica Molvær

Sissel Myren

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

139/16-18 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte.
Merknad fra Jo Inge Norum

DA må inn på sakslisten (status i saker fra forrige styremøte)

Saker til eventuelt

Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.

Status i saker fra forrige styremøte:
NM uken: Vi har fått Konserthuset i Stavanger som konkurransearena. Dette
dekkes av NIF og kommunen.

Hotellavtalen: Vi har landet avtale med Thon. Mona Kristiansen går inn i
styringsgruppen til SFA og ND mottar 30.000 for dette arbeidet. Avtalen legges
som medlemsfordel på nettsiden, viktig at klubber og tillitsvalgte i ND bruker
avtalen.

Dance Awards: Hovedstyret rakk ikke å behandle saken.
H.M. Kongens pokal:

Vi har bekreftet to kongepokaler. Ihht til hovedstyremøte sist, skal det da deles
ut en i IDO og en i urbant.

Anders

140/16-18 Vedtaksak

Lojalitet til Norges Danseforbund
Oppfølging av sak 1 fra tinget 2016: (Klippet fra protokollen)

Pia
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Forslag:
Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND 100 prosent (lojalitet til
barneidrettens bestemmelser) og idrettens verdier. Vi ønsker at ND tar en
gjennomgang av utdeling til konkurranser og hvilke kriterier som ligger til grunn.
Vi ønsker også en god gjennomgang av habilitet når det gjelder prioriteringer,
vedtak i saker som angår ND.
Begrunnelse for forslaget: Vi har over lengre tid observert
aktører/personer/klubber som har en fot både i konkurrerende forbund og i ND.
For oss som støtter ND og er lojale 100 prosent, føles det ikke riktig at klubber
kan ha utøvere på begge sider, de får pose og sekk
på begge kanter. Siste dråpe var at nå NDF velger å arrangere NM, uten å få noen
konsekvenser for dette.
Vedtak: Idrettsstyret vedtok 8.desember følgende vedtak vedr lojalitet til
idretten: Det en grunnleggende forutsetning for medlemskap og deltakelse i
norsk idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og
demokratisk fattede vedtak. Det påhviler alle organisasjonsledd å sørge for at
medlemskap, representasjon, tillitsverv og oppgaver forøvrig, er forbeholdt
personer og organisasjonsledd som respekterer dette.

Forslag om at Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND 100% og
idrettens verdier vedtas.

Hovedstyret følger opp saken:

Forslag til vedtak som legges frem på tinget:

Vedtaket er allerede fattet, så det som gjenstår er å sørge for at dette faktisk
skjer i praksis, og definere hvordan denne "premieringen" skal foregå. Det er
vanskelig å lage klare rutiner eller generelle prinsipper for en slik sak som kan
forekomme i meget ulike scenarier i forskjellige grener.

Forslag:

• Alle midler som tildeles klubb/seksjon/region skal forbeholdes dansere i
ND eller brukes til å rekruttere nye medlemmer. Dansere som ikke er
medlem av kan evn delta til en usubsidiert pris.

• Det er obligatorisk at det i alle styrer i alle ledd gjennomføres en
"habilitets-runde" i starten av hvert møte, for å kartlegge om det er
personer er inhabile i de aktuelle saker.

• Det skal gjøres en gjennomgang av kriteriene for tildeling av konkurranser i
alle grener, for å sørge for at denne er rettferdig og i tråd med vedtaket om
lojalitet. Seksjons-/komiteleder fremlegger følgende angående tildeling av
konkurranser i sin gren:
o Hvordan skjer dette i deres gren?
o Hvilke kriterier ligger til grunn?
o Hvem beslutter?
o Hvordan skal vedtaket om lojalitet best følges opp i deres gren?

Grenseksjonene la frem sine tildelingskriterier. Arbeidsgruppen jobber videre
med saken.

141/16-18 Vedtakssak:
Anleggsutvalg
Det er ønskelig at det nedsettes et anleggsutvalg for å formalisere arbeidet med
å skaffe anlegg.

Anne
Cathrine
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Forslag til kandidater: Anders, Marie Mack, Anne Cathrine og NN

Vedtak:

Utvalget nedsettes. Utvalget får fullmakt til å utvide med en ekstra person.

142/16-18 Vedtakssak:

Representasjon Hovedstyret
20. — 22. april — NM Sportsdrill, Sotra, TIF Viking
05. — 06. mai — NM Freestyle, Fjellhamarhallen, DK Studiol
26. — 27. mai — NM Standard og latin, Kr. Sand, KDK
16. — 17. juni — AGM, WDSF, Lausanne, Sveits

Vedtak:

NM Sportsdrill: Morten Engan og Stine Gjørtz stiller fra HS
NM Freestyle: Anne Ragnhild Olstad stiller fra HS
NM Standard og Latin: Michelle Lindøe Enger skal være Hoveddommer og
representerer HS.

AGM: Anita Langset representerer hovedstyret og PD, Morten Engan
representerer seksjonen.

Anders

143/16-18 Vedtakssak

Program forbundsting

Forslag til program på forbundstinget (NB oppdatert 29.mai Se under

Endring fra tidligere: Parallelle møter for å få mer tid til felles møteplasser, i
tillegg til at seksjonene kan ha lengre møter om de ønsker det.

Vedtak:

Medlemsmøter og forbundsting avholdes som beskrevet ovenfor. Norges
Danseforbund spanderer apritif før maten for alle, ellers betales drikke privat.

Mona

143/16-18 Vedtakssak

Lisenssaken

Vedtak forbundstinget 2016: Lisensordningen står. Det blir gjort
konsekvensanalyse frem til tinget i 2018.

Forslag:

1. Endring av navn på grunnlisens til forbundskontingent.

2. Medlemskontingent på 100 kr skal betales av alle medlemmer i Norges

Danseforbund, bortsett fra medlemmer i studentidrettslag.

3. Innkreving av medlemskontingent: Deltager.no har utarbeidet en

løsning med lisensplitt på medlemskontingent til klubb. Det vil si at når

et medlem betaler sin medlemskontingent, går det 100,- til Norges

Danseforbund —transaksjonsomkostninger. Denne løsningen forutsetter

et medlemssystem via deltager. For de klubbene som ikke ønsker å ta i

bruk løsningen krever ND inn forbundskontingent av disse klubbene

via faktura på basert på medlemslister i sportsadmin, eller på annen

AC/ Mona/

Michelle/B

ettina

måte som ansees hensiktsmessig.
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4. Medlemskontingent på 3.000 til klubb opphøres og erstattes av

medlemskontingent.

5. Regionene kompenseres for tap av klubbkontingent tilsvarende 1.000,-

pr klubb som dekkes av forbundskontingent.

Vedtak:
Fremlagte løsning vedtas og legges frem på tinget. Løsningen kommuniseres godt
på forhånd. På tinget legges det frem ulike scenario for NDs fremtid, slik at
delegatene har felles forståelse for årsaken til at forbundet må finansieres via
kontingenter og lisenser, slik de andre særforbundene i NIF gjør.

Det legges også frem forslag til fordelingsnøkkel.
Administrasjonen i samarbeid med hovedstyret har ansvaret for å kommunisere
den foreslåtte løsningen til medlemsklubbene i god tid før tinget.
Bettina legger saken frem på tinget på vegne av Hovedstyret.

145/16-18 Vedtakssak
Uttak av dommere, oppfølging av sak 131/16-18

Forslag til felles kriterier for dommeruttak legges frem.

Vedtak:
Hver seksjon/ komitee oppnevner en komite 2 + 1 (adm)som godkjennes av HS
og Akademiet. Vi må jobbe for gode holdninger og slå ned på regelbrudd.

Mona

146/16-18 Vedtakssak:
Strategi, oppfølging av sak 132/16-18

Vedtak:
Fremlagte strategiplan vedtas og fremlegges på tinget

Mona/

AC

147/16-18 Vedtakssak:
Barneidrettsbestemmelsene, oppfølging av sak 133

Det er bestemt fra tinget at vi skal utrede og legge frem et forslag om å tilpasse
barneidrettsbestemmelsene til vår idrett.
Vi ser at det er forskjellige utfordringer i de forskjellige grenene, og da særlig i
grenene sportsdans og freestyle/IDO-grener.
Det er satt ned en gruppe som skal se på de forskjellige utfordringene som skal
legge frem et forslag på neste ting.

Tingvedtak 2016:
Det opprettes et arbeidsutvalg som skal forme og fronte en sak am forandringer
innen barneidrettsbestemmelsene på neste Idrettsting

Status i saken

Saken ble ikke behandlet.

Anders

148/16-18 Vedtakssak: Mona
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Seksjonenes budsjett, oppfølging etter HS og AU-møter

Saken ble ikke behandlet, skal behandles pr mail

149/16-18 Vedtakssak: Mona/ AC

Kommunikasjon HS

1.Det er utfordringer med å få kontakt med flere av styremedlemmene. Trello

brukes ikke, møteinnkallinger blir ikke besvart og det er liten respons på mail.

Hva gjør vi med dette?

2.Adm har i tillegg utarbeidet strategi og retningslinjer for Facebook.

Saken ble ikke behandlet

150/16-18 Rapportering på prosjekter

Saken ble ikke behandlet

151/16-18 Valgkomitee sportsdrill

Vedtak:

Følgende personer utnevnes til valgkomitee for sportsdrill:

Elisabeth Frøyen og Lisa Victoria Burell, HS ber sportsdrill utnevnte en mann i

komitee.

152/16-18 Orienteringsak Bettina

Saken ble ikke behandlet

Breddeprosjekt Freestyle og IDO

153/16-18 Orienteringssak: Anders

Idrettens styringsbarometer

Møte mellom Torkell Seppola I NIF, Anders og Mona er avholdt. Det er satt opp

møte med AU, admin og Torkell, mandag 07. mai.

154/16-18 Eventuelt

21.30

Neste AU-møte blir: 07. mai på Idrettens hus, Ullevål

Neste HS-møte blir: 28. mai på Idrettens hus, Ullevål.

Program :

Forslag til program på forbundstinget
Fredag:
Kl. 17.00 — 20.00 Styremøter
Kl. 20.00 Middag

Lørdag:
Kl 09.00 - 10.00 Registrering
Kl. 10.00 — 11.00 Tinget åpner
Kl. 11.30 — 13.00 Medlemsmøte Freestyle og IDO

6



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF — WRRC — I DO — UCWDC

Medlemsmøte Sportsdrill

Kl. 13.00 — 14.00 Lunsj
Kl. 14.00 — 16.00 Medlemsmøte Sportsdans

Medlemsmøte Swing og Salsa
Medlemsmøte Urbant

Kl. 16.00 — 18.00 Felles for alle
Kl. 19.00 Apritif
Kl. 20.00 Middag

Søndag:
Kl. 10.00 — 13.00 Forbundsting
Kl. 13.00 — 14.00 Lunsj
Kl. 14.00 — 17.00 Forbundsting

NORGES
DANSFI ORRUN I)
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Sted: Idrettens Hus

Henvendelser kan rettes til: Norges Danseforbund Sognsveien 75, 0855 OSLO

dans@dansing.no
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Innkalt:
Anders Gogstad
Michelle Lindøe Enger
Anne Ragnhild Olstad
Ane Omdal Aune
Tarjei Svalaskog
Jo Inge Norum
Kate Abelsen (Urbant)
Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener)

Mona Kristiansen (adm)
Anne Cathrine Røste(adm)

Meldt forfall:
Pia Lundanes Lowe
Monica Molvær
Stine Gjørtz (Sportsdrill)
Aina Nygård/ Sissel Myhren
(Swing & Salsa
Morten Engan (Sportsdans & CWDCL)

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

152/16-18 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte.

Saker til eventuelt
Janne Kråga har sagt opp sin stilling som prosjektleder
Orientering fra årsmøte i NIF.

Hovedstyret og seksjonstyrene skal utnevne et styremedlem som har

ansvar for breddeidretten. Styremedlemmet kan også sitte i

breddeutvalget.

Anders

152/16-18 Lojalitet til Norges Danseforbund
Slik skal saken legges frem på tinget:
Vedtaksak
Lojalitet til Norges Danseforbund
Oppfølging av sak 1 fra tinget 2016: (Klippet fra protokollen)
Forslag:
Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND 100 prosent
(lojalitet til barneidrettens bestemmelser) og idrettens verdier. Vi ønsker at
ND tar en gjennomgang av utdeling til konkurranser og hvilke kriterier som

Pia
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ligger til grunn. Vi ønsker også en god gjennomgang av habilitet når det
gjelder prioriteringer, vedtak i saker som angår ND.
Begrunnelse for forslaget: Vi har over lengre tid observert
aktører/personer/klubber som har en fot både i konkurrerende forbund og i
ND. For oss som støtter ND og er lojale 100 prosent, føles det ikke riktig at
klubber kan ha utøvere på begge sider, de får pose og sekk
på begge kanter. Siste dråpe var at nå NDF velger å arrangere NM, uten å
få noen konsekvenser for dette.
Vedtak: Idrettsstyret vedtok 8.desember følgende vedtak vedr lojalitet til
idretten: Det en grunnleggende forutsetning for medlemskap og deltakelse
i norsk idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag,
regelverk og demokratisk fattede vedtak. Det påhviler alle
organisasjonsledd å sørge for at medlemskap, representasjon, tillitsverv og
oppgaver forøvrig, er forbeholdt personer og organisasjonsledd som
respekterer dette.
Forslag om at Norges Danseforbund bør premiere de som støtter ND
100% og idrettens verdier vedtas.
Hovedstyret følger opp saken.
Forslag til vedtak som legges frem på tinget:

Vedtaket er allerede fattet, så det som gjenstår er å sørge for at dette
faktisk skjer i praksis, og definere hvordan denne "premieringen" skal
foregå. I mine øyne blir det vanskelig å lage klare rutiner eller generelle
prinsipper for en slik sak som kan forekomme i meget ulike scenarier i
forskjellige grener.
Forslag:
• Alle midler som tildeles klubb/seksjon/region skal forbeholdes dansere i
ND eller brukes til å rekruttere nye medlemmer. Dansere som ikke er
medlem av kan evn delta til en usubsidiert pris.
• Det er obligatorisk at det i alle styrer i alle ledd gjennomføres en
"habilitets-runde" i starten av hvert møte, for å kartlegge om det er
personer er inhabile i de aktuelle saker.
• Det skal gjøres en gjennomgang av kriteriene for tildeling av konkurranser
i alle grener, for å sørge for at denne er rettferdig og i tråd med vedtaket
om lojalitet. Seksjons-/komiteleder fremlegger følgende angående tildeling
av konkurranser i sin gren:
o Hvordan skjer dette i deres gren?
o Hvilke kriterier ligger til grunn?
o Hvem beslutter?
o Hvordan skal vedtaket om lojalitet best følges opp i deres gren?
Frestyle/IDO: Utlyser alle konkurranser, det er kriterier for tildeling blant
annet at man har arrangert mindre konkurranser. Klubbene kan ikke sende
utøvere til konkurranser som er i konkurrerende forbund. Klubber som
sender utøvere til disse konkurransene får ikke tildelt konkurranser i Norge
via ND.

Urbant: Utlyser alle konkurranser, bortsett fra battle, som er et prosjekt for
rekruttere inn nye klubber.
Sportsdrill: Utlyser konkurranser, hall er en begrensing for å kunne
arrangere og avgjørende for hvem som blir tildelt konkurranser.
Swing: Har utfordring med å for få arrangører. Tildelinger foregår etter
demokratiske
Sportsdans: Konkurranser går på omgang, dersom det er et flere søkere
på konkurransene.
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153/16-18 Lisenssaken

1. Endring av navn på grunnlisens til, forbundskontingent.

2. Forbundskontingent på 100 kr skal betales av alle medlemmer i Norges
Danseforbund, bortsett fra medlemmer i studentidrettslag.

3. Innkreving av forbundskontingent: Deltager. no har utarbeidet en løsning med

Mona

lisensplitt på medlemskontingent til klubb. Det vil si at når et medlem betaler
sin medlemskontingent, går det 100,- til Norges Danseforbund —
transaksjonsomkostninger. Denne løsningen forutsetter et medlemssystem via
deltager. For de klubbene som ikke ønsker å ta i bruk løsningen krever ND
inn_forbundskontingent av disse klubbene via ,faktura på basert på
medlemslister i sportsadmin, eller på annen måte som ansees hensiktsmessig.

4. Medlemskontingent på 3.000 til klubb opphører og erstattes av
forbundskontingent.

5. Regionene kompenseres for tap av klubbkontingent tilsvarende 1.000, - pr
klubb som dekkes av forbundskontingent.

Vedtak:
Støttes.

Protokolltilførsel Michelle har mottatt signaler om at særforbund ikke
har rettighet til å kreve lisens fra ALLE klubbens medlemmer, kun de
som er aktive. Deltager.no sin lisenssplitt-løsning legger opp til at lisens
legges på ALLE medlemmer i klubben, og ønsker derfor ikke å støtte en
lisensplitt i deltager.no før dette er avklart. Dersom vi må benytte
aktive medlemmer som grunnlag vil ikke deltager.no sin løsning
fungere, og Michelle mener derfor at faktura på forbundskontigent
(basert på aktivitetstall), må sendes fra forbundet, fremfor å bruke
deltager.no inntil vi har gode og varige løsninger på plass. De som
ønsker å benytte deltager.no sitt medlemssystem kan fortsette med
det, men da uten lisenssplitt. Michelle er bekymret for kostnadsbilde
når det gjelder å tilpasse deltager.no»

Adm sjekker med NIF.

154/16-18 Barneidrettsbestemmelsene, oppfølging av sak 133

Det er bestemt fra tinget at vi skal utrede og legge frem et forslag om å tilpasse
barneidrettsbestemmelsene til vår idrett.
Vi ser at det er forskjellige utfordringer i de forskjellige grenene, og da særlig i
grenene sportsdans og freestyle/IDO-grener.
Det er satt ned en gruppe som skal se på de forskjellige utfordringene som skal
legge frem et forslag på neste ting.

Slik skal saken legges frem på tinget:
Forslag til tinget Norges Danseforbund

Anders
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I ntroduksjon
Barneidrettsbestemmelsene ble endret 2015. De har nå fått virke en
stund, og på bakgrunn av erfaringer og dispensasjonssøknader, foreslår
vi enkelte justeringer.

Bakgrunn:

Barneidrettsbestemmelsene består av et kapittel om barns
«rettigheter» og et kapittel om «bestemmelser». Sistnevnte har preg
av påbud og sanksjoner.
Barnas rettigheter er normative og gir god rettledning i hvordan vi må
sikre barn et godt tilbud innenfor idretten. Rettighetene styrker barnas
egenverd og retten til å følge sine interesser. Når det kommer til
bestemmelsene om konkurranser er disse absolutte og man har liten
eller ingen mulighet til tilpasning. Det enkelte barns ønsker, modenhet
og motivasjon blir ikke vektlagt. Det kan synes som man overser
foreldres juridiske ansvar for barnets beste når det gjelder helse, trivsel
og interesser. For enkelte barn vil bestemmelsene virke slik at man ikke
får sikret sine rettigheter til deltakelse, og retten til å bli hørt om
forhold i eget liv.

Barnekonvensjonen er, som dere vet, en internasjonal konvensjon som
«barnerettighetene og bestemmelsene» bygger på. I
«Barnekonvensjonen» er rettighetene til barna det overordnede, og
det er eksplisitt beskrevet retten til å delta i sosiale og kulturelle
aktiviteter. Det foreslås endog at disse foregår i et internasjonalt
samarbeid. Barneombudet har kjempet for barnas rett til å bli hørt i
saker som angår dem, og det er oppgitt at barn helt ned i 6-7 års alder
har kompetanse på forhold i eget liv. Det kan virke unødvendig og
kunstig at frivillig aktivitet skal pålegge foreldre og barn fastlåste
aldersgrenser, som ikke er tilpasset barns individuelle forskjeller, og på
den måten hindre deltakelse i ønsket aktivitet.

Et annet viktig forhold som i høy grad spiller inn, er
arbeidsinnvandringen til Norge, der de største gruppene kommer fra
land som kulturelt sett ligger nært de grenene vårt forbund ivaretar. I
«Barneidrettsbestemmelsene» er det fastsatt at barn kun kan reise til
idrettsarrangement / konkurranser i Norden eller Barentsregionen. Nye
innvandrergrupper skal inkluderes i idretten. Dette er et viktig
satsningsområde, som gir økt aktivitet til klubbene. Vi mener denne
økningen kunne vært større. Kanskje kan man gå så langt som å si at
det er diskriminerende å ikke tillate disse barna deltakelse i
idrettsarrangement i opprinnelig hjemland. For en del av utøverne
våre, er Storbritannia og Irland den eneste reelle muligheten for å
treffe utenlandske utøvere for trening, festivaler og konkurranser. For
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andre grener er det Nord Europa som er gjeldende, og atter andre
Skandinavia.

Vi opplever at mellomperioden —11 til 13 år — avgrenses på en måte
som hemmer klubbenes vekst og enkelte utøveres motivasjon, utvikling
og idrettsglede. Kanskje er det andre idretter som også har denne
geografiske utfordringen.

Det er dessverre også en kjensgjerning at vårt forbund fortsatt må
konkurrere med private aktører når det gjelder å tiltrekke seg utøvere.
At kjerneområdene for vår aktivitet faller utenom de «lovlige»
områdene utenfor Norge, er selvsagt en ulempe for oss. Vi forstår at
dette ikke er et argument, men allikevel en kilde til frustrasjon for oss.

1. Forslag til justering av «Barneidrettsbestemmelsene» som
hindrer deltakelse for barn.

a) I begrepet idrettsarrangement hvor det er fastsatt nedre
aldersgrense, bør karuseller, oppvisninger, festivaler og
sosiale samlinger ikke inngå. I enkelte grener er «småbarnsdansen»
selve grunnpilaren i klubbene. Disse utøverne er under 6 år, men er
allikevel en naturlig del av oppvisningen og det sosiale miljøet i
klubbene.

b) I pardans hvor det ofte er spredning i alder foreslås det at man i
konkurranser tillater å følge eldste deltaker også når yngste
deltaker er under 12 år. Imidlertid må ikke aldersforskjellen
overskride to år
Begrunnelsen er at det ikke skal bli et uforholdsmessig stort
nivåhopp fra 12 år, hvor man ifølge konkurranseregler skal følge
eldste utøver. Det er viktig at parene får en jevn og naturlig
progresjon i sin utvikling, og ikke må forsere store sprang i nivå.
Et annet poeng, som muligens kan virke søkt, men som ikke
desto mindre er viktig i pardans, er den generelle forskjellen på
utviklingen hos gutter og jenter.

c) Vi ønsker at Nord Europa skal erstatte «Norden og
Barentsregionen». Eventuelt at avgrensede geografiske
områder tilpasses den enkelte gren. I tillegg ønsker vi å åpne for
at barn med innvandringsbakgrunn skal kunne utøve sin idrett
når de besøker familie og lignende i sitt opprinnelsesland.

Vedtak: Endelig forslag legges på trello

155/16-18 Tingsak: Lovendring
NDs lov er revidert etter ny lovnorm .

Mona/Anne
Cathrine



NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

WDSF — WRRC — IDO — UCWDC
NORGES

DANSEFORBUND

Hovedstyrets forslag til vedtak: Foreslåtte lovendringer vedtas.

156/16-18 Tingsak: AC/ Mona/
Forslag fra Sula Danseklubb: Michelle

19.30 Urban er den størst voksende gruppen i Norges Danseforbund i henhold til
idrettsregistreringen 2018.
I tiden som utvalg har styret stått på egne ben, de setter opp eget budsjett og
handlingsplan.

Å være et utvalg betyr at vi har samme arbeidsoppgaver som en seksjon men
ikke samme rettigheter.

Alle avgjørelser må gå via administrasjon (hovedstyret), dette er vanskelig da
avgjørelser tar lengre tid enn når en seksjon tar avgjørelser selv.

Som et utvalg har de utviklet SC konseptet med workshop, har hatt 18
styremøter i perioden, er stadig i endring/fornyelse for å skape bro mellom ND
og det urbane miljøet, har utviklet K.O. konseptet med Showcase og
workshop.

Spredd konkurranser rundt i flere regioner, og har i dag konkurranser både i
øst,vest, midt og nord. Har skapt samarbeid med ulike miljøer.
Vi ber årstinget gi pr dags dato Urban utvalg en mulighet til å være seksjon.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Urbant utvalg blir Seksjon for Urbane dansestiler i Norges Danseforbund

Innstilling fra Hovedstyret i ND:
Hovedstyret i ND støtter forslaget og viser til
Jmf forslag til ny §22 1.ledd.

§ 22 Grenseksjonene

22.1 Forbundet organiserer de ulike idrettene i seksjoner og utvalg på en

hensiktsmessig måte.

Hver seksjon består av de klubber som medlemmer av ND og
praktiserer samme idrett. For å bli registrert i en seksjon må klubben
ha som formål å utøve seksjonens idrett eller ha organisert en gruppe
innen klubben som har som formål å utøve seksjonens idrett.
For å opprette en egen seksjon må idretten bestå av minimum 1500
medlemmer.

For grener under 1500 medlemmer, utnevner hovedstyret utvalg.

157/16-18 Det er to forslag til lovendring i sanksjonsreglementet. Mona
1. Kort for dårlig oppførsel under konkurranse - meldt inn av akademiet
2. Ankeutvalg - meldt inn av sanksjonsutvalget

Forslag til vedtak:
Hovedstyret støtter forslaget
Retter: Hoveddommer (bør ikke være fra arrangørklubben),
Retter Til sanksjonsutvalget
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158/16-18 Følgende forslag fremmes av:
Danseregion Nord-Norge og deres ledersamling 12.-13. mai 2018

Kontingent og eventuelle endringer av denne må fortsatt kunne skje via kjente
systemer.
En eventuell endring i systemet for medlemshåndtering og innkreving av
kontingent skal sendes ut på høring til klubbene i god tid før vedtak fattes.

Vi mener at det er svært uheldig å koble inn et system som forvirrer klubbene
med medlemsregistrering ytterligere, når klubbene endelig begynner å få
kontroll på KlubbAdmin. Siden KlubbAdmin er det verktøyet som er tatt i
bruk for å registrere medlemmene elektronisk, må vi heller legge press på å
kunne videreutvikle dette slik at en kontingent som eventuelt skal vris over fra
klubbene og over på enkeltmedlemmet, fortsatt skal kunne tas betalt for via
KlubbAdmin. Dette selvsagt avhengig av ordlyden i vedtak om hvordan
kontingenten skal betales. Vi kan ikke skjønne annet enn at det må være mulig
i dagens teknologiske verden å videreutvikle ett kjent verktøy, i stedet for å
bringe inn noe nytt.
Hovedstyrets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke se sak 153/16-18

Mona/
AC

159/16-18 Forslag fra styret i Danseregion Nord-Norge:
Endring av navn på region
Dagens navn: «Danseregion + tillegg for hver enkelt region», foreslås endret
til: «Danseforbundet region + tillegg for hver enkelt region»

Årsaken er dialog med aktuelle samarbeidspartnere for regionstyret. Når vi
presenterer oss som «Danseregion Nord-Norge», så blir det ikke alltid tatt som
en del av Norges Danseforbund. Dette ser vi at fører til å forklare
sammenhengen, og tar ekstra tid — noe vi opplever som unødvendig i en
hektisk hverdag som tillitsvalgte. Vi foreslår derfor at danseregionene blir døpt
om til: «Danseforbundet region Nord-Norge/Midt-Norge/Vest-Norge/Øst-
Norge slik at koblingen til Norges Danseforbund blir mer tydelig. Saken har
også vært luftet for administrasjonen sentralt og vi ble der også anbefalt å
melde den inn som sak.

Forslag til vedtak: Støttes ikke
160/16-18 Følgende forslag fra Danseregion Nord-Norge og deres ledersamling:

Klubbene skal bruke et digitalt system

Begrunnelse for forslaget:

Ledersamlingen for Danseregion Nord-Norge kommer med ett krav for digitale
løsninger.
Vi ønsker at vi får ett system, der klubbene kan få gjort alt de trenger i
klubbhverdagen. Hvilke løsninger dette blir må vi få en administrativt og
økonomisk analyse på for å få det beste verktøyet for klubbene. Denne
analysen må også legges frem for medlemsklubbene før vedtak for å sikre en
demokratisk prosess.
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K1ubbAdmin har gitt mye frustrasjon igjennom flere år — og vi mener at
klubbene nå ikke må pålegges å bytte system før en slik analyse er på plass —
og dermed også flere frustrasjoner på at man nå evt. skal bytte system. Skal
man bytte så må det være en helhetlig tanke som er gjennomtenkt på alle
mulige måter.

Vedtak: Hovedstyret stiller seg positiv til vedtaket, men mener at det er for
tidlig å kreve at alle klubbene skal bruke ett spesifikk system. Våre klubber er
svært forskjellig og har ulike behov.
Forslag til vedtak:
Viser til sak 153/16-18 der forslaget til HS er at klubbene selv kan velge
mellom deltager og K1ubbAdmin. Det er heller ikke økonomi i forbundet til å
utvikle dette nå.
Konklusjon: Forslaget støttes ikke

161/16-18
Sak fra
Danseregion Nord-Norge og deres ledersamling 12.-13. mai 2018

Norges Danseforbunds Klubbutviklingsstige

Vi krever at Norges Danseforbunds Klubbutviklingsstige skal opp som egen
sak på NDs Forbundssting 2018

Vi mener at når Norges Danseforbund skal lage en stige for å
systematisere klubbutvikling, så er det naturlig at en slik sak
kommer opp på NDs høyeste organ slik at klubbene og kan få
sagt sitt i forhold til hvordan en slik stige blir bygd opp, og hivlke
kriterier som skal være mer også er underlagt en demokratisk
prosess. Skulle ikke Forbundstinget klare å vedta denne under
møtet 15.-17. juni, så ber vi om at Hovedstyret går igjennom
prosessen og kobler på klubbene som høringsinstans. En så
viktig sak må bli behandlet i klubber og region, samt på høyeste
nivå i ND.

Forslag til vedtak:
Forslaget støttes ikke.

Mona

162/16-18 Sak fra Sula Danseklubb:
Forslag fra Sula Danseklubb:
Fjerning av grunnlisens fra utøvere og frivillige , tilbake til
kontingent fakturert direkte til klubb.

Vi håper at grunnlisens kan frafalle da denne svært ofte blir blandet
sammen med konkurranse lisens. Samtidig er det ekstra belastende med
så mange direktekostnader fra forbund ut til utøver.
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Det er stort fokus på å holde kostnadene nede i klubbene, slik alle skal
få mulighet å delta i idrett, Derfor viktig at de ikke blir belastet så
mange gebyr for å kunne få delta på våre konkurranser, kurs etc. Vi
mister lett utøvere da og flere trekker seg fra å delta på konkurranse.

Forslag:

Grunnlisens til utøvere og frivillige arbeidskraft i danseklubber frafaller.
Klubber blir fakturert med en kontingent pr år.

Vedtak fra Hovedstyret: Hovedstyret støtter ikke forslaget, se sak 153/2016-18
163/16-18 Vedtakssak:

Seksjonenes budsjett, oppfølging etter HS og AU-møter

Saken ble ikke behandlet

Mona

164/16-18
Forslag til program på forbundstinget
Fredag:
Kl. 17.00 — 20.00 Styremøter
Kl. 20.00 Middag

Lørdag:
Kl 09.00 - 10.00 Registrering
Kl. 10.00 — 11.00 Tinget åpner
Kl. 11.30 — 13.00 Medlemsmøte Freestyle og IDO

Medlemsmøte Sportsdrill

Kl. 13.00 — 14.00 Lunsj
Kl. 14.00 —16.00 Medlemsmøte Sportsdans

Medlemsmøte Swing og Salsa
Medlemsmøte Urbant

Kl. 16.00 —18.00 Felles for alle
Kl. 19.00 Apritif
Kl. 20.00 Middag

Søndag:
Kl. 10.00 — 13.00 Forbundsting
Kl. 13.00 —14.00 Lunsj
Kl. 14.00 —17.00 Forbundsting

Mona/ AC

165/16-18 Rapportering på prosjekter
Forslag til vedtak:
Det skal rapporteres på tildelte midler via trello.no minimum 2.hver måned.
Prosjekteier/Prosjekteier kontaktes og avgjør rapport.

166/16-18 Status Idrettsregistreringen 2017
13964

Alle ringer de neste dagene.

167/16-18 Orienteringssak: Anders

10
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Idrettens styringsbarometer
Det kommer ut en spørreundersøkelse

168/16-18 Innstilling til nytt sanksjonsutvalg
I følge § 25 i Norges Danseforbunds lov skal: Sanksjonsutvalget velges
på forbundstinget etter innstilling fra hovedstyret. Sanksjonsutvalget
skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Et av de faste
medlemmene må være jurist. Dette medlemmet kan oppnevnes
dersom hovedstyret ikke finner kandidater med egnet bakgrunn blant
valgbare medlemmer i Norges Danseforbund. Sanksjonsutvalget i
Norges Danseforbund behandler sanksjonssaker etter
sanksjonsreglementet, og protest- og ankesaker i forbindelse med
brudd på gjeldende konkurransereglement i de respektive
grener.(Herunder brudd på barneidrettsbestemmelsene)
Kjønnssammensetningen i sanksjonsutvalget følger NIFS lov §2-4. NIF
lover §§ 2-5 til 2-9 vedrørende habilitet og valgbarhet gjelder også for
sanksjonsutvalget.

Her er forslaget fra valgkomiteen: Men det mangler fortsatt et
styremedlem og en vara:
Tas på mail

Leder Bjørn Ruud NIF
Nestleder Kate Hege Nielsen NIF
Medlem Hans Olav Vikse Sportsdans
Medlem Halfdan Mellby Sportsdans
Medlem Jurist - velges av NIF
Varamedlem Geir Andre Dalhus NIF

169/16-18 Innstiling til ny
valgkomite: Dette er
den sittende
komiteen:

Leder Kajsa Ringvoll

Medlem Valter Jacobsen Dans Fauske
Medlem Anne Mari Furseth DK Studio 1
1 varamedlem Tanja Lundal Kleiven HAF
2 varamedlem Harald Bråthen NeRo Sportsdansere

170/16-18 Eventuelt
Hovedstyret og seksjonstyrene skal utnevne et styremedlem som har
ansvar for breddeidretten. Styremedlemmet kan også sitte i
breddeutvalget

Jeanett

11
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- ungdomsutvalget legges ned. Seksjonstyrene og hovedstyret skal
fortsatt ha en ungdomsrepresentant. Ungdomsrepresentanten skal
være likeverdig styremedlem. (Altså ikke pålagt til å jobbe med
ungdomsarbeid). I hvert styre bør  det være et styremedlem som har
ansvar for ungdomsarbeid. Styremedlemmet i hovedstyret som får
ansvaret for ungdomsarbeid, skal følge opp ungdomsrepresentantene.

Stillings som prosjektmedarbeider utlyses. Det utlyses også et vikariat
for Tor Erling.

Neste HS-møte blir: 15.juni på Moxy



Hovedstyremøte nr. 14

ARBEIDSPERIODEN 2016 - 2018

NORGES
DANSEFORBUND

Dato: 15.juni
Tidspunkt: 17.00 -21.00
Sted: Moxy

Henvendelser kan rettes til: Norges Danseforbund Sognsveien 75, 0855 OSLO

dans@dansing.no
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Til stede:
Anders Gogstad
Michelle Lindøe Enger
Anne Ragnhild Olstad
Ane Omdal Aune
Pia Lundanes Lowe
Tarjei Svalaskog
Sissel Myhren
(Swing & Salsa)

Mona Kristiansen (adm)
Anne Cathrine Røste(adm)

Meldt forfall:
Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener)
Stine Gjørtz (Sportsdrill)
Jo Inge Norum
Monica Molvær
Morten Engan (Sportsdans & CWDCL)
Aina Nygård
Kate Abelsen (Urbant)

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

171/16-18 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige HS møte.
Inhabilitet i forhold til saker på agendaen

Anders Gogstad erklærte seg inhabil i sak 172/16-18 og forlot rommet
under sak 172/16-18
Saker til eventuelt

Saker til eventuelt:
Personal status
Klage på uttak EM disco

Anders/
Michelle

172/16-18 Sak unntatt offentlighet
Orienteringssak fra sanksjonsutvalget
Det ble orientert om saken

Mona

173/16-18 Gjennomgang av tingsaker.
Sakslisten ble gjennomgått

Sak 1 — 3: Anders

Anders

2
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Innkommende saker:
Sak 4.1 — Lovendringsforslag: Dirigenten
Sak 4.3 — Lojalitet til ND: Pia
Sak 4.4 — Barneidrettsbestemmelsene: Anders
Sak 4.5 evt under fastsettelse av kontingent sak 7 — Lisens: Michelle
og Anders
Sak 4.6 — Forslag fremmet av Region Nord
Sak 4.7 — Forslag fremmet av Region Nord
Sak 4. 8 - Forslag fremmet av Sula DK
Sak 4.9 — Forslag fremmet av Region Nord
Sak 4.10 — Forslag fremmet av Region Nord
Sak 4.11 - Forslag fremmet av Swing og Region Nord
Sak 4.12 - Forslag fremmet av Region Nord
Sak 4.13 — Forslag fremmet av Sula DK
Sak 5 - Beretninger: Dirigent
Sak 6 — Regnskap: Michelle. Forklare underskudd fra 2017
Sak 7 — Fastsette kontingent: Sak 4.5
Sak 8 — Strategi/ Langtidsplan: Anders, Langtidsbudsjett: Dirigent
Sak 9 — Revisor: Dirigent
Sak 10 — Valg: Valgkomiteen
Sak 11 — Tid og sted for neste ting: Dirigenten

174/16-18 Oppfølging av styringsbarometeret
Det er laget en spørreundersøkelse blant ansatte og tillitsvalgte i ND i
etterkant av styringsbarometeret. Funnene i undersøkelsen er lagt frem for
Hovedstyret til orientering.

175/16-18 Eventuelt

Sak 1 Personal status
Sak 2 Klage på uttak EM disco:
Det er fremsatt klage på uttak til EM i disco/disco freestyle 2018.
Seksjonssyret har behandlet og avvist klagen. Avvisningen er
begrunnet. Klager har opprettholdt sin klage og bedt om at klagen
behandles av et annet organ i Norges Danseforbund.

Forbundsstyret er høyeste organ i Norges Danseforbund mellom
forbundstingene og har gitt myndigheten til uttak til seksjonsstyret,
som vedtar uttak med endelig virkning. Seksjonsstyrets vedtak er
derfor fattet med endelig virkning.
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