
NORGES DANSEFORBUND 

Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité 

WDSF – WRRC – IDO – WBTF 

Referat styremøte 1 
Perioden 2020 - 2022 

  

Styre: Linedanceutvalget 
Dato: 29.08.20 
Tidspunkt: 12.00 - 13.00 
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7, 2067 Jessheim  

Innkalt: Raymond Sarlemijn, Arve Tonning, Line Tennås Vesterheim, Pieter Spilling, Eirik 
Bolme, Karianne Heimvik 

Frafall: Raymond Sarlemijn og Eirik Bolme, 

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

  

1 /20-22 Godkjenne innkalling 

Vedtak: enstemmig 

  

2 /20-22  Godkjenne referat fra forrige møte 

Vedtak: vedtatt 

  

3 /20-22  Inhabilitet i forhold til saker 

Vedtak: Line inhabil i søknad fra Narvik 

  

 4 /20-22 Saker siden sist: 

07.06.2020 
Vedtak: Line Tennås Vesterheim er valgt inn i 
linedanceutvalget. - Enstemmig vedtatt 
 
09.06.2020 
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Vedtak:Raymond Sarlemijn valgt til nestleder. - 
Enstemmig vedtatt 
Vedtak: Karianne Heimvik valgt til leder. - 
Enstemmig vedtatt 
 
17.06.2020 
Forslag til vedtak:  
“Grunnet den usikre situasjonen, samt smittereglene 
pr dags dato, avlyses Norwegian Linedance Awards 
2020” VEDTATT 
 
18.06.2020 
Forslag til vedtak:  
“Søknad fra Wild Horse Line Dancers avslås med 
bakgrunn i at NLDA er avlyst.” VEDTATT 
 
18.06.2020 
Forslag til vedtak:  
“Karianne Heimvik blir linedanceutvalget sin 
representant i Akademiet.  
Raymond Sarlemijn fungerer som ressursperson” 
VEDTATT 
 
22.06.20 
Forslag til vedtak: 
“Vi kjører en bildekonkurranse på facebook for alle 
medlemsklubber og 
medlemmer av disse. 
Vi bruker 5000 kr av budsjett til premiering av 
vinnerbilder.” VEDTATT 
 
26.06.20 
Forslag til vedtak 
“Fra og med dags dato, 26.06.20, kan vedtak fattes på 
facebookgruppen; 
linedance utvalget” VEDTATT  

5 /20-22  Planer for 2021; 

- Ville det vært fordelaktig å bruke litt tid, 
penger og energi i å prøve å få allerede 
etablerte Danseklubber til å starte opp med 
linedance. Feks linedance aktivitetslederkurs, 
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absolute beginner, inspirasjonsdager for å få 
linedance inn i disse etablerte klubbene 

Forslag til vedtak:  kontakte klubber som er registrert i 
ND og prøve å få de til å starte med linedancekurs.  

Vedtak: Enstemmig 

-  
- kartlegge hva som fungerer og hva vi kan bli 

bedre på og evt hva klubber ønsker/savner i 
klubber som er medlemmer 

- ta direkte kontakt med klubber som ikke er 
medlem for å kartlegge hva som skal til for at 
de melder seg inn 

 

 

 

 

 

alle bidrar til å 
kontakte klubber 
utenfor ND 

Karianne deler 

6 /20-22  Inspirasjonsdager: 

- Western Kickers, er disse på vei inn i ND, og 
ønsker de inspirasjonsdag 

- Innkommet søknad fra Narvik 
- Line forlater møtet 

Vedtak: Narvik får inspirasjonsdag i 2020 

  

Karianne kontakter 
Western Kickers 

 

 

 

7 /20-22  Sosiale medier: 

- hvem tar ansvar for drift av facebook og 
instagram (om vi skal ha instagram) 

Våre medier skal være for medlemmer, og da 
arrangementer i ND. 

Vedtak: Arve får over konto på utvalgets medlemmer 

 

  

Alle bidrar til 
facebook.  

8 /20-22  Konkurranser 

- hvordan få til et konkurransemiljø i linedance 
- oppdatere, evt endre regelverk 

 Foreslå for WDSF 
å starte linedance 
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- Utdanne dommere, frist for søknad via 
seksjon til utdanningsansvarlig er 1.sept 

Skal vi tilknytte oss ressurspersoner som kan hjelpe 
oss med dette 

Utarbeides en dommerutdanning linedance 

publisere danser 1. januar og 1. juli.  

Vedtak: Vi ønsker å innhente tanker rundt 
konkurranser og mulig konkurranse i løpet av  2021  

oppdatere konkurransereglement tilpasset Norge. 

 9 /20-22  Kjøreregler for mailkorrespondanse 

- kommunikasjonen foregår til og fra 
fellesmail, man må selv aktivt gå inn for å 
holde seg oppdatert på korrespondansen der.  

Forslag: mail inn skal alle ha info om.  

Ting som skal sjekkes med adm. osv. får alle vite 
konklusjon til slutt evt. oppdateres underveis. 

Vedtak: Enstemmig 

  

10 /20-22  Dancesation 

 

 

 Raymond 

11 /20-22  Oversikt over utdannede trenere i linedance på 
nettsidene til ND 

- Utvalget må kontakte de som har gått på kurs 
for å høre om de ønsker å stå på en slik liste 

- Legge inn et punkt i trenerutdanningen der 
man krysser av for om man ønsker å stå 
oppført på en slik liste 

 Karianne følger 
opp Alexandra på 
dette. 
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- holde denne oppdatert, hvem tar ansvar for 
dette 

Forslag: opprette en liste med utdannede trenere 

Vedtak: Enstemmig 

12 /20-22  Annet 

- endre ordlyden i dokument fra 
“country&western” til “linedance”, send mail 
til Eirik Bolme 

Vedtak: Enstemmig 

  

13/20-22 - Definere inspirasjonsdag / workshop / 
aktivitetssamling 

til info 

neste arbeidsmøte 

 14/20-22  Målsetning; Egen seksjon, danne et konkurransemiljø 

utarbeide en langtidsplan 

delmål: 

- teknisk komite  
- rekruttering 
- kurs / utdanning 

 INFO. 

 

neste arbeidsmøte 
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