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Referat 

Perioden 2020 – 2022 
Møte nr: 7 

 

Styre: Seksjonsstyret Sportsdans 

Dato:  03.03.2021 

Tidspunkt: 20.00-22.00 

Sted: Teams 

  
Innkalling: Jan Tore Jacobsen, Philip Kristen Holmboe, Torkel R Bråthen, Anita Nagren 
Langset, Mette M Walde 
 

Frafall: Hilde Kristiansen, Janick Glud Løwe, Karianne 

 
 

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

71-20/21 Oppdatering 

 

ND Akademi sak 

Akademiet har hatt gjennomgang av rollefordeling, 

dette oversendes Hovedstyret. Leder i akademiet 

deltar på neste HS-møte 

 

WDSF- Motion til WDSF/AGM 

Seksjonsstyret har vært i kontakt med Sverige og 

Danmark for å verifisere om de hadde noen felles 

motions som vi skulle noen felles motions, men ingen 

hadde og vi har heller ikke sendt noe 

 

WDSF- Hall of Fame 

Nominasjonen til Hall of Fame – Diskutert i 

seksjonsstyret og flertallet falt på at meritter måtte 

telle tyngst. Seksjonsstyret nominerte derfor Kim og 

Cecilie Rygel. 

Det var antall meritter som til slutt talte tyngst for 

seksjonsstyret 

  

 

72-20/21 Økonomi 

Ingen saker 
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73-20/21 Langsiktig Strategisk Plan 

Plattform oppdatering  

Venter på tilbakemelding på avklaring om veien 

videre for oppretting av egen Teams løsning for 

Seksjonsstyret. Jan Tore etterspør status i neste HS 

møte den 15.03.2021 

 

 

74-20/21 Konkurranser 

Planlegges frem mot NS2 den 24.april, 

dommerkomite er nesten på plass, mangler bare 

noen små justeringer. Dommerkontrakter mangler 

fortsatt elektronisk signatur. Etablerer også en 

kontrakt for utregner 

 

Sjekker med mulighet for å sette opp NS1 i 

Kristiansand helgen den 05. juni 

 

Forslag til terminliste 2022/2023 er etablert, 

Elektronisk høring på forslag kjøres på Teams 

 

NM veka  

Ikke fått dekning for de ekstra midlene som 

Sportsdans seksjonen har spurt om ifom. NM veka 

 

Stemmevedtak,  

Flertallet stemte for at Sportsdans trekker seg ut av 

NM veka og gjennomføring av NM over to dager (en 

gren per dag, med 10-dans mester kåret dag 2  

 

 

75-20/21 Klubbutvikling 

Kvartalsmøte i mai, mulig å se på et arbeidsmøte der 

en henter inn info fra de ulike klubbene om hvordan 

de bedriver aktiv markedsføring lokalt. Med den 

tanke at de ulike klubbene kan få gode tips å ta med 

hjem til egen klubb 

 

76-20/21 Linedance 

Første konkurranse på plass på terminlisten, 17.10 

dansefestivalen 

 

 

77-20/21 Para 

Ingen saker 
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78-20/21 Breddeutvikling 

Survey  

En spørre undersøkelse er gått ut til alle danserne, 

alle klubber er kopiert på mail som gikk ut. Frist for 

tilbakemelding var satt til 10.mars. Forslag om å 

sende ut flere survey fremover, til ulike grupper med 

forskjellig tema, for å sikre at seksjonens arbeid er i 

tråd med forventninger 

 

Anita 

Merkeprøve rekker, bronse og sølv rekker, legges ut 

på ND sine nettsider under Sportsdans 

 

 

79-20/21 Rekruttering & Konkurranse 

Ingen saker 

 

 

80-20/21 Elite 

Utsatt til neste møte 

 

 
 
 
 
 
 


