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Referat 

Perioden 2018 - 2020 

 
Styre: Linedance utvalget 
Dato: 11.06.2019 
Tidspunkt: 16:00-19:00 
Sted: Radisson Blue, Gardemoen 
Tilstede: Raymond Sarlemijn, Anette Holtet, Arve Tonning, Karianne Heimvik, Anne Cathrine 
Røste ( adm) 
Frafall: Pieter Spilling 
 
 
Saks nr. / periode Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

10/18-20 Presentasjon av styret 
Status: 
Linedanceutvalget har pr juni 337 medlemmer i 11 
klubber i forhold til Idrettsregistreringen for 2018. 
Dette er en vesentlig forbedring fra fjorårets tall.  
Adm jobber med å få de siste klubbene som har 
aktivitet i linedance til å registrere disse.  
Idrettsregistreringen viser ikke totalbildet for 
prosjektet, da flere av klubbene som har kommet 
inn i forbundet, nå også har aktivitet i andre grener.  
 

Adm 

11/18-20 Konstituering av nytt styret 
Lena Wingaard har trukket seg som leder av utvalget. 
Raymond Sarlemiijn velges som ny leder for Linedance i 
Norges Danseforbund. 
Karianne Heimvik (Bergen Vest) tas inn som nytt 
styremedlem. 
 

 
Vedtak:  
Godkjent 
 
 
 

Raymond/ adm 

12/18-20 Enklere Idrettslag 
 
Wildhorse linedancers ønsker å melde seg inn i 
forbundet, men har ennå ikke bli godkjent av 
Idrettskretsen. 
 
Vedtak:  
Det må bli enklere å bli medlem av forbundet. 
Utvalget skal se nærmere på dette. Klubben 

Adm 
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sender inn dialog med Idrettskretsen til adm slik 
at adm kan undersøke hva som stopper opptak 
av klubben.  
Det vil bli endring i forhold til forskrift for navn på 
Idrettslag i løpet av 2019. Administrasjonen følger 
opp. 
 
 

13/18-20 Facebook 
Facebooksiden til Norges Danseforbund 
Linedance skal åpnes opp i en periode for å 
samle alle som driver med linedance under en 
paraply. Gruppen har kun 206 medlemmer i dag. 
Vedtak: 
Alle i utvalget får administratortilgang og hjelper 
til å gjøre Facebooksiden mer attraktiv også for 
medlemmer utenfor forbundet.  
Vedtaket evalueres på neste møte 
 

Alle 

14/18-20 Dancesation 
 
Utvalget er dypt uenig med vedtak om at 
prosjektet Dancestion ikke ble tildelt midler for 
2019. 
Prosjektet var godt i gang og det er aktivitet i flere 
klubber.  
Klubbene i Bergen ønsker instruktørkurs. 
 
Vedtak: Utvalget ber Hovedstyret evaluere 
prosjektet på nytt.  
 
 
 
 

Arve 

15/18-20 Konkurranser 
Utvalget ønsker å se på mulighet til å avholde en 
større internasjonal konkurranse i Norge. 
Det må sees nærmere på Internasjonal tilhørighet 
 
Utvalget undersøker nærmere.  
 

Raymond/ 
Pieter 

16/18-20 Dansetur til utlandet 
Utvalget ønsker å undersøke mulighet for å 
arrangere utenlandstur. 
Det settes opp et par alternativer som behandles 
av utvalget.  
 

Raymond/ 
Adm 
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17/18-20 Linedance-awards 
Utvalget ønsker å utdele linedance awards i 
2020.  

Raymond/ 
Anette 

18/ 18/20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjon 
www.danseforbundet.no: Det må stå mer om 
linedance på siden 
Flyer: Det skal utarbeides ny flyer 
Mail: Det skal sendes info til klubber som står 
utenfor ND med info om medlemsfordeler. 
 
Videre arbeid: Det skal utarbeides en enda bedre 
oversikt over klubber som står utenfor ND enn 
det som ligger på trello i dag 

Alle 

19/ 18/20 
 

Prosjektet plan 2020 
Det må utarbeides ny prosjektplan for 2020 som 
skal sendes inn til Hovedstyret i ND 
 

Alle 

 Neste møte: Fredag 1. november Bergen  
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