
Referat styremøte nr. 11/2014-2016
Dato: 12.03.2015
Tidspkt.: kl.20.00 – 23.30
Sted: Skype

Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes Løwe, Sigurd Ringvoll, Mai
Mentzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Hilde Skogholt, Tor Erik Sørensen, Jan Einar Kiil

Forfall: Mai Mentzoni og Hilde Bjørklund. Hilde Skogholt deltok tom sak 149/14-16.

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

145/14-16 Referat fra Styremøte nr 10/ 14-16

Referatet ble gjennomgått.
Referatet ble godkjent og sendes adm for utsendelse.

Info

146/14-16 TTN
Status for Nr 2

Oppfølgingsmøte mandag kl. 2000 / Skype.
PMN: Trenere denne gang blir Geir Bakke, Domenico Soales +
erstatter for Mirjam.

Sigurd/Jan
Einar/Morten

147/14-16 Landslaget - utestående saker.

Utestående aksjoner som kan tas opp under TTN2
- Samtale med Petter og Kine
- Div administrative oppgaver knyttet til samlinger og

konkurranser
- Spørreskjema må ut :

Ekstra: Trener i egen klubb/utenfor klubb?
- En av trenerne hadde dobbelbooket denne helgen, og møtte

derfor ikke opp.

Alle

Pia

Info

148/14-16 Info fra TD komiteen

Informasjonssaker:
- Dommerseminar holdes iht. opprinnelig plan: 15-16 august

(inkl. trenersamling / hoveddommer ++)

Emner som bør vurderes å tas inn:
- Etikk bør tas med som tema.
- System 2.1 som tankesett for bedømmingen
- Oppfølging av kretsdommere og trenere

v/ Michelle



- Workshop WDSF technic bøker
- Merkeprøve gjennomgang både for evt. dommere og trenere

Oppfølging av hjemmesiden mhp. reglement og direktiver – siste
revisjon.

Kleskodeks for dommere på seksjonsbasis.
Michelle ser på muligheter for å ta dette inn i seksjonskriterier for
dommere.

TD var positive til CWDCL sin dispensasjonssøknad for dømming i
år. Anmodet imidlertid om økt utdanning.

Disposisjon for kretsdommerutdanning ble godkjent

Nasjonal/hoveddommer: TD ser på endringer som gjør det lettere å
få frem hoveddommere.

149/14-16 Oppfølgingssak: Dommerutvelgelse

NM: 2 av 7 + HD er i boks.
NS3: OK unntatt hoveddommer
NS4:
NM/10D:

Mail fra adm vedr uttak av nasjonale dommere gjennomgått.

Vedtak:
Morten, Michelle og Hilde ivaretar dialogen med administrasjonen
vedrørende utvelgelse av nasjonale dommere.

Hilde

150/14-16 Konkurranser 2016

Sende ut tildelingssøknad for 2016:
NS-1/16 6. februar
NS-2/16 9. april
NM - std & lat 11.-12. juni
NS-3/16 3. september
NS-4/16 15. oktober
NM – flerdans 26. november

Søknadsfrist: 1. juni 2015
Klubbene anmodes om å fylle ut søknadene mest mulig detaljert,
samt gi beskjed om frister knyttet til hallfordeling.

Saksdokumenter vedlagt

Pia

151/14-16 Regionssatsing

Planer og tiltak. Informasjon til regionene.

Informere klubb/region om tilgjengelige breddemidler/tiltak.
Videre må vi følge opp merkeprøvesatsingen.

Vedtak:
Behandles internt i gruppen (Michelle, Mai, Pia og Tor Erik) og
fremmer noen forslag til styret, slik at dette kan behandles og
iverksettes over sommeren.

CWDCL har fremmet forslag som er mailbehandlet i perioden.

Mai

Info



152/14-16 Retningslinjer internasjonale verv

Fremmes som en sak ved første korsvei.
Forslag fra Morten gjennomgås pr mail fram til neste HS.

Morten

153/14-16 Bedømmingssystem 2.1 (2.2)

Status:
Vil bli kjørt på PC og router utenfor konkurransen. Det gjenstår litt
arbeid på PC’en før dette er stabilt. Må ha en gjennomgang med
Olav Groehn på dette.

Morten/Sigurd

154/14-16 Sykemeldinger – prinsippdiskusjoner

Saken diskutert – vedtak utsettes til neste møte. Info
155/14-16 Uttak knyttet til regjerende mester i voksenklassen

Saken ble diskutert.

Vedtak:
Norgesmester sendes automatisk til VM. 2. paret til VM og begge
par til EM bestemmes av ranking.

Reglementet må oppdateres på dette punkt Morten
156/14-16 Rankinglister

Hvordan skal vi få disse distribuert raskere?

Rankingliste utarbeides av Mai og godkjennes av 2 av følgende:
Pia, Michelle eller Morten.

157/14-16 Eventuelt

Ekstraopptak landslagspar:
Det gjøres en revurdering etter NM på ekstrauttaket til
landslaget.

Neste møte: 13.05.15, kl 19.00 (Skype)
(Deretter: 10.06.15, kl. 19.00 - Skype)


