
NORGES DANSEFORBUND  

Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF  

Protokoll 
Perioden 2022 – 2024 

Møte nr: 4 

Styre: Swing, Salsa og Linedance 

Dato: 20.11.22 
Tidspunkt: 10:00 – 12:00  

Sted: Quality Hotel Saga, Tromsø 

 

Innkalling:  
Eirik Bolme, Thorbjørn Solvoll Urskog, Thomas Kildal Jacobsen, Gunnar Albrigtsen, Inger Lyngfoss, Alice 
Sivertsen, Trine S. Bekken 

Frafall: Alice Sivertsen 

 

Saks nr. 
/ år 

Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer: 

26/2022-
2024 

Godkjenning av innkalling 
Saker til eventuelt: 1 sak. 
 
Vedtak: Innkalling godkjennes.  

 

27/2022-
2024 

Økonomi: 
Det har blitt utarbeidet et forslag til budsjett for 2023. 
Vi har pr. nå ikke mottatt budsjettrammer/midler for 
2023, men vi har tatt utgangspunkt i rammene fra 2022. 
 
Den store «nye» utgiftsposten for neste år blir vår 
internasjonale konkurranse: Nordisk Mesterskap og 
World Cup Boogie Woogie 28.-30. april 2023.  
 
Foreslått budsjettramme ligger til 1 336 000,- i utgifter. 
 
Vedtak:  
Fremlagt budsjett tas til orientering, saken behandles 
og vedtas når de endelige rammene fra Norges 
Danseforbund er klare.  
 
 
 
 
 

 



27/2022- 
2024 

Ny honorarstige i ND 
Det vurderes nå om hver seksjon skal gå får egen 
honorarstige eller om man skal følge en felles. Se 
vedlegg. 

 

Vedtak:  
Foreslått honorarstige vedtas. Seksjonen ønsker fast 
heldagshonorar, ikke timesatser.  

 

28/2022- 
2024 

Søknader økonomi: 

 

Vi har siden sist mottatt noen søknader: 

Bergen vest:  

• Bredde ut til klubb 2023. 

• Trenings kvelder for swing dansere 

Tromsø Swingklubb: 

• Husleie støtte 

Kirkenes danseklubb 

• Bredde ut til klubb 2023 

 

Vedtak:  
Søknadene innvilges.  

 

 

29/2022- 
2024 

Nordisk Mesterskap og World cup 2023 

Vi har vedtatt å gjennomføre mesterskapet i Quality 
Hotell River Station i Drammen, som lokasjon. Lett 
tilgang fra Gardermoen. 58 minutter med flytoget 
direkte til hotellet.  

 

Håper de fleste setter av helgen til å jobbe dugnad. 

 

Ønsker en arbeidsgruppe: 

I denne gruppen er det noen fra seksjonen samt fra 
Nordisk gruppe. Dette da ikke alle roller er fordelt 
under arrangementet enda. Så vi vet ikke hvilke roller vi 
har enda under arrangementet. 

 

Men vi trenger flere enn de som er i arbeidsgruppen 
under arrangementet. 

 

Trine, Eirik, Inger, Thomas, Sissel, Anne Ragnhild, Aina.  

 

Vedtak:  
Arbeidsgruppen vedtas.  

 

 

30/2022- 
2024 

Akademi representant 

Vi må nominere to kandidater til Norges Danseforbunds 
Akademi, gjeldene fra 01.01.2023.  

 

Den siste toårs perioden har Aina Nygård og Trine 
Bekken vært swing, salsa og linedance representanter i 
akademiet.  

 

 

 



Vedtak:  

Seksjonen ønsker kontinuitet og forespør dagens 
kandidater om å fortsette.  

31/2022-  
2024 

Internasjonal deltagelse BW 

Enhver internasjonal deltagelse i Boogie Woogie og 
Swing fun, Bugg og Rock’n’Roll fattes på bakgrunn av 
uttak, gjort av seksjonen og landslagsledelsen.  

 

Seksjon i samarbeid med landslagsledelse gjør en 
vurdering om hvilke par som holder høyt nok nivå til å 
representere Norge på den internasjonale arenaen. 
Kvote per klasse bestemmes av internasjonal 
arrangør/forbund. 

 

Vedtak:  
Vedtatt 

 

32/2022 -  
2024 

Konkurranseregler i showklasse 

Tidligere regelverk for showklasser har forsvunnet fra 
konkurransereglementet.  

 

Vedtak:  
Vi jobber videre med å finne tidligere reglement i arkiv. 
Uten hell, må nye regler lages.  

 

 

33/ 2022 -  
2024 

Dato for breddesamling 2023 

 

Foreslått dato: 10.-12. februar 2023 

Trine sjekker opp lokaler.  

 

Vedtak:  
Vedtatt 

 

34/ 2022 -  
2024 

Ledervervet i seksjonen 

- Kommunikasjon 
- Økonomi 
- Administrasjon  

 

Seksjonen må jobbe med kommunikasjonslinjene 
internt og mot administrasjonen/forbundskontoret i 
forbundet. 

 

Vi skal bli flinkere til å kommunisere hyppigere og ta 
heller telefoner, når det lar seg gjøre.  

 

Fremover vil seksjonsleder gjennomgå status fra siste 
hovedstyremøter, til orientering til seksjonsstyret.  

 

Vi skal hjelpe hverandre å be hverandre om hjelp.  

 

Vedtak:  
Styret er enige om kommunikasjonslinjene som 
beskrevet.  

 

 

 



35/2022 -  
2024 

Saker til eventuelt: 

 

En konfidensiell sak: 
Vi har en pågående sak hos en swingklubb, som 
administrasjonen sammen med idrettskrets holder i. 

 

Vedtak:  
Saken ligger hos administrasjonen og seksjonsstyret skal 
ikke besvare på eventuelle henvendelser i saken. De 
henvendes til administrasjonen. 

  

 

36/ 2022 -  
2024 

Neste møte:  

Søndag 11. desember 2022 via Teams kl 19:00 

 

Det er mulig det blir behov for et hastemøte for å vedta 
budsjett når rammene er klare. Leder kaller inn. 

 

Trengs det hurtige vedtak, blir sakene sendt ut på e-
post, og behandles via chatt. 

Leder sender innkalling.  

 

 

 

NORGES DANSEFORBUND  

Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité 
WDSF – WRRC – IDO – WBTF  

 


