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Referat Møte nr. 1 «Oppstart» 
 
MØTE 1 

DELTAKERE Kristina Haugsbø, Frida Aksnes, Oda Måkestad, Martina Arnone, Marie 
Odinsen  

DATO 28.9.2020 
MØTELEDER Kristina Haugsbø 
KOPI Norges Danseforbund 
STED Online 
PERIODE 2020-2022 

  

Sak 1 Økonomi  
Stine Gjørtz (tidligere leder av TKSD) informerer om jobben rundt økonomi og budsjett. 
Ny komité blir enige om at Oda og Kristina er ansvarlig for det økonomiske arbeidet.  
 

Sak 2 Arbeidsfordeling  
Vi diskuterer arbeidsfordeling innad i komiteen.  
 
Komiteen har kommet frem til følgende fordeling:  
 
Kristina: Leder. Internasjonalt arbeid WBTF (teknisk), internasjonale mesterskap, 
kommunikasjon ND og WBTF, økonomi.  
Frida: Internasjonalt arbeid WBTF (dommer), Konkurranse- og dommeransvarlig. 
Oda: Kurs og utdanning Sportsdrill. Medlem i Akademiet, økonomi.   
Martina og Marie: Bredde og rekruttering (Noen av oppgavene er: oppfølging nye klubber, 
ansvarlig for ressurspersoner, gradering, markedsføring sportsdrill, oppfordre til 
breddeaktiviteter i miljøet, registrere og holde oversikt over bestått gradering) 
 

Sak 3 Informasjon om komitearbeidet  
Kristina informerer om hva arbeidet i komiteen består av og hva en må ta hensyn til. Noe 
som ble diskutert er viktigheten av lojalitet til komiteen, respekt for hverandres meninger, 
taushetsplikt og konfidensialitet.  
 
Styremedlemmer er innforstått med dette.  
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Sak 4 Hvor ønsker vi å gå i fremtiden?  
Vi diskuterer hva vi ønsker for Sportsdrill både kortsiktig og langsiktig.  
 
Komiteen kom frem til følgende:  
Kortsiktig:  

- NM2020! Vi ønsker å få gjennomført NM i freestyle og Solo event 2020, og jobber for 
dette.  

- Mer aktivitet på sosiale medier.  
 
Langsiktig: 
Bredde:  

- Ønsker å undersøke muligheter for aktivitet på tvers av forbund (konkurranser/kurs 
osv).  

- Ønsker å finne løsninger som gjør konkurransene våre mer attraktive for nye 
sportsdrillere. (Ett av forslagene som ble diskutert her er endring av navn på klassen 
«level B» i freestyle event til «Åpen klasse». Alle enige i denne endringen.  

Vekst i miljøet:  
- Vi ønsker å jobbe for vekst i medlemstall, men også i antall utdannede trenere og 

dommere. Uten nok trenere er det vanskelig at sportsdrillmiljøet vokser.  

Sak 5 Saker som haster  
Vi diskuterer saker som haster og fordeler disse mellom oss.  
 

1. Vi ønsker et møte med administrasjonen for å sikre godt samarbeid i perioden 
fremover. Vi er alle relativt nye styremedlemmer under ND og ønsker derfor et 
oppstartsmøte med forbundet  

- Alle enige i at en ønsker et slikt møte. 
- Kristina følger opp med ND. 

  
2. Én felles epostadresse? Av erfaring synes tidligere komitemedlemmer at 

epostordningen med komite-epost i den personlige innboksen er uoversiktlig og gjør 
arbeidet vanskelig og tungvint. Mye av årsaken til dette er at eposter sendt til 
sportsdrill@dansing.no havner i søppelpost. Komiteen ønsker derfor å undersøke 
muligheten for én felles epostadresse som knyttes opp mot sportsdrill@dansing.no, 
Eks TKSD@gmail.com.  

- Alle enige om at dette er en bedre løsning.  
- Kristina tar dette videre med ND.  

 
3. Skrive velkomstbrev som skal brukes ved nye medlemsklubber i ND.  

- Alle enige i at dette må utarbeides. 
- Dokumentet er under arbeid.  

 
4. Sende ut info om ny komite til alle i miljøet (med blant annet arbeidsfordeling). 

- Kristina sender ut info så snart alt er på plass.  
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5. Dommerfordeling neste sesong (2021) + NM 2020. 
- Frida setter opp fordeling 
- Resten av komiteen godkjenner når den er utarbeidet.  

  
6. Revidere konkurransereglement. 

- Frida redigerer reglement. 
- Det blir lagt ut revidert reglement så snart endringer er gjort, og komiteen har 

godkjent endringene.  
 

7. Tekst til hjemmeside. Forespørsel fra ND.  
- Oda har ansvar.  
- Komiteen godkjenner forslag fra Oda når dette er klart.  

 
8. Rekrutteringsmøte med ND 30.sep. 

- Martina og Marie deltar på møtet, og oppsummerer til resten av komiteen i 
etterkant.  
 

9. Ønsker om utdanning? Forespørsel fra ND.  
- Oda sender våre ønsker til utdanning til ND. 

  
10. Artikkel i SNL (Store Norske Leksikon). Tidligere komité fikk forespørsel om å stille 

med fakta til en artikkel i SNL. Lisa Mari Sæther utarbeidet et forslag før hun gikk ut 
av komiteen.  

- Ny komite leser over og godkjenner forslaget fra Lisa.  
- Kristina sender inn så snart det er godkjent av komiteen. 

 

Sak 6 Samarbeid og møteplan  
Vi diskuterer hvilke samarbeidsverktøy vi ønsker å benytte oss av, og setter en møteplan.  
 
Komiteen kommer frem til følgende:  
Teams: Komiteen går over til å bruke Microsoft Teams gjennom ND til fildeling og 
samarbeid.  
 
Epost og chat: I tillegg til epostkorrespondanse blir komiteen enig om å bruke Messenger 
(fra Facebook) til den daglige/ukentlige kommunikasjonen. Det er ofte «kjappe» spørsmål 
som en trenger svar på og da tenker komiteen at Messenger er det mest gunstige. Alle er 
enige.  
 
Møteplan: Vi blir enige om å ta utgangspunkt i en møteplan der vi har jevnlige møter siste 
søndag i hver måned kl 21:30. Vi er åpne for å være fleksible med dag og tidspunkt dersom 
det ikke skulle passe for medlemmene i komiteen. I tillegg til dette er alle innforstått med at 
en må være forberedt på spontane møter underveis i sesongen.   
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Varamedlemmer: Det har vært en del forvirring rundt rollen til varamedlemmene i 
komiteen. Dette grunnet at varamedlemmer er helt nytt for TKSD, samt at praksisen varierer 
veldig fra styre til styre. Komiteen diskuterer derfor hvilken oppfatning de har av rollen og 
arbeidsoppgavene til varamedlemmene. Medlemmene av komiteen sitter med samme 
oppfatning etter medlemsmøtet og kom frem til: 
 

- Alle styremedlemmer er tydelig innforstått med at varamedlemmene skal holdes 
oppdatert og ha lik tilgang til saker og informasjon som resten av komiteen, som 
f.eks. epostkorrespondanse og fildeling. Dette grunnet at de skal være oppdatert på 
hva som foregår for å kunne steppe inn på kort tid dersom noen i det sittende styret 
trekker seg fra vervet sitt.  

- Komiteen er mer usikker på hvilken rolle varamedlemmene skal ha i de daglige 
samtalene, samt månedlige møtene. Dette diskuteres. Komiteen kommer frem til at 
det mest naturlige for vårt arbeid er at varamedlemmer ikke deltar i denne 
kommunikasjonen, men holdes oppdatert på andre måter. Mye av grunnen til dette 
er at varamedlemmene ikke har stemmerett. 

 
Situasjonen rundt avklaring av varamedlemmenes rolle tas videre til ND.  
Kristina har ansvar for saken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer.  
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