
    

 

 

Protokoll nr 3 

 Seksjonsmøte 

SEKSJONEN FOR SWING, SALSA OG ROCK`N ROLL 

 

                                                Dato:        18.09.16 

                                          Tidspkt.:  kl. 10.00 – 13.00 

                                                 Sted:         Thon VIC - Porsgrunn 

                  

 

Innkalling: Tom Skamo, Aina Nygård, Trine Bekken, Vegard I. Heia, Javadi, Sissel Myren 

Administrasjon: Anne Cathrine Røste og Eirik Bolme som konkurranse ansvarlig i administrasjonen 

Ikke til stede: Alf Utby, Arve Tonning, Kamelia Javadi 

 

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

  

23 – 2016 / 2018 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjent 

 

Sissel 

24- 2016 /2018 Godkjenning av saksliste 

Sakslisten er godkjent 

Saker til eventuelt 

 

Sissel 

25 – 2016 / 2018 Konkurranse 

 NM i Bodø 

Tom Skamo og Trine Bekken har representert 

seksjonen på møte med arrangør.  

Vedtak:  

Kontrakten må signeres innen 1 uke. Innbydelse må 

inneholde NDS logo. Par som skal konkurrere i 

NM, kan ikke avbildes på innbydelsen.  

 

 Nordisk april 2017 

Det er diskusjoner rundt hvem som skal stå som 

arrangør og om tildelt arena for nordisk skal 

benyttes.  

Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe, 

seksjonsleder tar et møte med adm og Unique i 

Oslo.  

 

 

 

Sissel/adm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 – 2016 /2018 Bredde 

 Kurs 

Vegard og Sissel utarbeider forslag til innbydelse, 

gjerne i samarbeid med region.  

Breddesamlinger skal synliggjøre medlemsfordeler 

i ND:  

 

 Klubbkontakt 

Hvordan tar vi første steget over dørstokken? 

 

Seksjonen ønsker å etablere en ressursgruppe som 

bistår seksjonen i ulike spørsmål.  

 

 



 

Videre oppmuntre til klubbkonkurranser og 

synliggjøre ND i disse.  

 

 Bredde komite 

I ND har de en breddekomite, her er det flere som 

sitter folk fra flere alle seksjonene. 

Vi må ha inn representanter inn der i Swing og 

Salsa. 

Seksjonen ønsker å få inn to representanter i 

komiteen:  

Vedtak: Seksjonen ønsker at 

 Vegard og Trine skal fremmes som kandidater inn 

i breddekomiteen for å fremme swing og Salsa. 

 

 

27 -2016/ 2018 Seksjonens handlingsplan  

Denne må stå i henhold til Norges Danseforbunds 

handlingsplan og strategiplan 

 

Sissel og Trine jobber med planen og sender ut et forslag til 

plan til seksjonen.  

 

Sissel/Trine 

28 – 2016/ 2018 Swing Representant inn i utvalg for utvikling av 

Barneidrettsbestemmelser 

 

Sissel tar kontakt med Hanne Vik Børseth om forespørsel  

 

 

 

Sissel 

29 – 2016 / 2018 Innstillinger til utvalg i  

WCS: 

Trine 

Alf 

 

Utsatt til neste møte 

 

 

30 – 2016 /2018 Kommunikasjon 

Støttegruppe 

Det er ønskelig å starte en ressursgruppe i swing.  

 

Vedtak: Det etableres en ressursgruppe for seksjonen. 

 

31 – 2016 /2018 Innkomne saker 

Visma 

Orienteringssak: De tillitsvalgte får nå tilgang til Visma for 

å lette arbeidet med utbetalinger av utlegg og reisegodtgjø-

relse.   

 

 

 

Adm  

 

32 – 2016 /2018 Eventuelt 

Hovedstyre rep: 

Aina trer inn som vara, dersom Sissel er forhindret å delta 

på styremøter i HS.  

Saken er vedtatt 

 

Hoveddommer utdanningen 

Sendes ut på mail for godkjenning før den sendes til TDK 

 

 

 

 



Omdisponering av budsjetterte midler 

I budsjettet for 2016 er det ikke satt av nok midler til ar-

rangementsstøtte. 

 

Arrangement støtte er et breddetiltak i Norges Dansefor-

bund og blir da tatt av breddemidler. 

I 2016 er det satt av 150 000 i breddemidler.  

Forslag til vedtak: kr 60 000 flyttes fra 17030 breddetiltak 

til 17020 arrangement støtte. 

Disse 60 000 går til: 

 

10 000 ekstra i arrangement støtte som er 

 allerede vedtatt per konkurranse slik at beløpet blir 40 000. 

20 000 går til ekstra utgifter som seksjonen har hatt i forbin-

delser med konkurranser; dyrere reiser for hoveddommere 

enn budsjettert og dekke av reise til internasjonale dommere 

på norske konkurranser slik at arrangør ikke skal få ekstra 

utgifter. 

 

Saken er vedtatt. 

 

 

33 – 2016/ 2018 Møteplan 

Telefon møte mandag kl. 20.15 

Dato: 26.09.16 

Ha klar termin liste og møteplan for resten av 2016 – 

halve 2017 

 

 

 


