
   
 

REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2 2012-2014 
GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS 
 
Dato: 23.08.2014 
Tidspunkt: kl. 12.00-18.00 
Sted: Scandic Bergen City Hotel 
Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes Løwe, Sigurd 
Ringvoll, Mai Menzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Hilde Skogholt, Tor Erik 
Sørensen, Jan Einar Kiil, Anne Cathrine Røste (adm) 
 
Pia Lundanes Løwe var tilstede i følgende saker: 6-8 og sak 11. 
 
Forfall: Jan Einar Kiil 
 
SAKSNUMMER/ÅR HVA SAKEN GJELDER/VEDTAK ANSVAR 
5/14-16 Referat fra styremøte nr. 1 (skypemøte) 9/7 2014 

 
Referatet var ikke ferdigstilt, dette vil bli godkjent 
ved neste anledning. 
 
Morten ferdigstiller referatet innen 31.08. 
Medlemmene i seksjonen kommenterer innen 
onsdag 3. september. 

Morten 

6/14-16 Presentasjon av seksjonens medlemmer 
(herunder Hilde B. fra CWDCL). 
Vi setter av tid til å bli kjent med hverandre, 
hvilket forhold vi har til dans, hvem vi er osv. 

Alle 

7/14-16 Innlegg av Anne Cathrine Røste 
Orientering om administrasjonens oppgaver og 
ressurser, generell info om det å sitte i et 
seksjonsstyre, annen info. 

Anne Cathrine 

8/14-16 Gjennomgang av seksjonens arbeidsoppgaver 
Orientering om de ulike arbeidsoppgavene som 
påligger styret, og fordeling av disse. 
 
Leder (ev. nestleder): 

Morten/Alle 



- møter i HS, innkaller til og planlegger møter.  
- møter på WDSF-møter, AGM, møter i ny 
europeisk organisasjon 
Kommunikasjonsansvarlig: Leder 
Landslag og rekrutteringslandslag: Michelle, Mai, 
Morten 
Uttak: Michelle 
Administrasjonen ved Eirik setter opp forslag iht. 
uttakskriterier, seksjonen godkjenner. Det skal 
alltid tas ut 2 par til EM/VM i enkeltgrener og ett 
par til EM/VM i tidans, i tillegg til ett reservepar i 
tilfellet paret(ne) som er tatt ut ikke har anledning 
til å reise. Seksjonen fatter vedtak vedrørende 
hvor mange som sendes og om reservepar skal 
inkluderes. 
Rankinglister: Mai med assistanse fra Pia. Morten 
tar ansvar for å gå gjennom rankinglistene før de 
sendes videre til adm. 
TTN: Hilde S., Jan Einar 
Sekretær (skrive referat, sende til godkjenning og 
sende til publisering): Sigurd 
Økonomiansvarlig: Sigurd med assistanse fra 
Morten og Michelle 
Bredde: Michelle, Mai, Pia, Hilde B., Tor Erik 
Reglement: Morten, Michelle, Pia 
Terminlister: Alle 
Dommeruttak + hoveddommer til Norgesserien: 
Hilde S., Michelle, Mai. Adm. tar ut norske 
dommere, seksjonen tar ut utenlandske. Eirik 
setter opp et forslag på norske dommere ett år av 
gangen, senest 6 måneder i forkant av 
konkurransen. 
Integrering: Tor Erik, Jan Einar 
Dansefaglig: Seksjonens medlem i TDK 
Dansefaglig rullestol: Tor Erik 
Dansefaglig CWDCL: Hilde B. 

9/14-16 Orientering om CWDCL v/Hilde B  
Generell info om vår «nye» gren, og orientering 
om planer ut året – herunder budsjett 

Hilde B 

10/14-16 Toppidrettssatsingen, kort gjennomgang 
Orientering om TTN og landslagssatsingen  
Det skal i løpet av høsten gjøres supplerende 
uttak til rekrutteringslandslaget. 
 
Utsettes til neste møte 

Hilde S/Morten 

11/14-16 Sak om dispensasjon fra 
karantenebestemmelsene fra LSK 

Morten 



 
Vedtak: Søknad innvilges med virkning fra og med 
13.09 2014 såfremt HDK ikke har innsigelser. 

12/14-16 Innstilling av PD representant for tingperioden 2014-
2016 
 
Første del av tingperioden 2012-2014 var det Anita 
Langset som satt i vervet. Siste del av tingperioden var 
det Grethe Andersen som var PD representant. 
Seksjonen skal nå innstille kandidat for vervet i 
perioden 2014-2016. Seksjonen har fått opplyst at 
Grethe Andersen ønsker å stille videre. 
 
Vedtak: Seksjonen innstiller enstemmig Anita Langset. 
 

Alle 

13/14-16 Søknad fra utøver i Hill om dispensasjon fra 
reglementet vedr. lånepartner 
Danser i konkurranseklassen har nylig mistet 
partneren sin og ber om å få stille i 
konkurranseklassen under VS4 14. september. 
 
Vedtak: Søknaden avslås. Morten sender svar 
med begrunnelse til søker. 

Alle 

14/14-16 Forespørsel fra LSK om å legge TTN-samling 4 i 
forbindelse med Christmas Dance Festival 
 
Vedtak: 12.-14 desember fastholdes. 

Morten/Alle 

15/14-16 Forespørsel fra NeRo om flytting av NS2 2015 
NeRo spør om å flytte NS2 2015 pga. 
hallsituasjonen 
 
Vedtak: Søknaden innvilges. 

Morten/Alle 

16/14-16 Terminliste 2. halvår 2015 
Vi har satt opp terminliste 1. halvår 2015, og også 
fordelt konkurransene for den perioden. Selve 
utlysingen av konkurransene gjøres tilpasset 
skoleåret pga. klubbenes mulighet til å søke hall, 
men terminlisten for 2. halvår 2015 bør fastsettes  
 
Vedtak: Pia setter opp et forslag. Saken utsettes 
til neste seksjonsstyremøte. 

Alle 



17/14-16 TTN: Göteborg Open er avlyst 
TTN har i utgangspunktet Göteborg Open som en 
av de tre konkurransene i år der de må velge to 
konkurranser å delta på. De to andre er 
Copenhagen Open (februar) og NEC (Finland i 
oktober). Vi mangler en konkurranse for TTN – 
fortrinnsvis i Norden av hensyn til dansere under 
13 år. 
 
Vedtak: Ingen ny konkurranse inn, så utøverne må 
velge begge de to konkurransene som står igjen 

Morten/Alle 

18/14-16 Barneidrettsbestemmelsene og breddetiltak 
Hvordan påvirker barneidrettsbestemmelsene 
vårt arbeid når det gjelder rekruttering/bredde? 
 
Presentasjon av arbeidet rundt merkeprøver. 
Forslag om å gjennomføre merkeprøver i 
forbindelse med konkurranse. 
 
Vedtak: Michelle og Anne Cathrine følger opp 
dette og setter opp merkeprøver på konkurranser 
allerede i høst. Forslag til konkurranse er 
østlandsserie nr. 5. 

Michelle/Anne 
Cathrine 

19/14-16  
 

Opprettelse av Facebookgruppe for klubbene. 
Formålet vil blant annet være å ha en mindre 
formell informasjonskanal til klubbene. 
 
Utsettes til neste møte 

Alle 

20/14-16  Rullestoldans og integrering 
Orientering v/Tor Erik  

Tor Erik  

21/14-16  Representanter fra Sportsdans til trener- og 
dommerkomiteen 
Erling Langset (leder) samt Michelle har frem til nå 
sittet i komiteen. Begge ønsker å fortsette. 
 
Vedtak: Seksjonen ønsker at begge fortsetter som 
medlemmer i Trener- og dommerkomiteen. 

Morten 

   



22/14-16  Eventuelt 
 
Forespørsel fra Ålesund om å kunne avvikle NS4 
over to dager 
Vedtak: Godkjennes med forbehold. Morten tar 
kontakt for å informere om hvilke praktiske ting 
som må løses dersom konkurransen skal kunne 
avvikles over to dager. 
 
Reglementet sier i dag at «1/2 startkontingent 
skal brukes til premier». Forslag om å myke opp 
dette for å bedre arrangørens økonomi. 
Vedtak: Bestemmelsen fjernes fra dagens dato. I 
tillegg skal hele reglementet gjennomgås og 
oppdateres. 
 
Ny klasse i Danseregion Vest Norge: 
Åpen klasse utviklingshemmede – vals og swing. 
Reglement og premiering? 
 
Vedtak: Seksjonsstyret ser ingen problemer med en 
slik åpen klasse, men vi anbefaler ikke at utøverne 
rangeres. Det fins ikke noe reglement per i dag, og vi 
anbefaler at man tar kontakt med Bergen Vest 
Danseklubb for å få klarhet i hva som er blitt 
forespeilet utøverne. Anne Cathrine og Morten 
følger opp saken. 

Alle/Morten  

 


