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FORBUNDSTING 2022 

Velkommen til Forbundstinget 2022 
 

Quality Hotel Expo, Fornebu 
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Saksdokumentene er sist oppdatert 08.06.2022: 
 

- Hovedstyrets innstilling til ny valgkomite er lagt til 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 11.juni  
Kl. 08:30 – 09:30 Registrering til medlemsmøtene. For de som har medlemsmøter senere på dagen, 

er registeringen også åpen 15 minutter før møtestart 

 
Medlemsmøter: 
Kl.09.30-10.30  FDJ/IDO (Dirigent: Gunnar Albrigtsen) 
Kl.11.00-12.00  Street styles (Dirigent: Anders Gogstad) 
Kl.13.00-14.00  Sportsdans (Dirigent: Gunnar Albrigtsen) 
Kl.15.00-16.00   Swing, Salsa og Linedance (Dirigent: Anders Gogstad) 
 
Kl.17.00-18.00  Fellesmøte for tingsaker 
 

Dance Awards:  
Kl.19.30-20.30  Aperitiff 
Kl.20.30   Showstart (DA avsluttes ca kl.23.00) 

 

Søndag 12.juni 
Kl. 08:30 – 09:30 Registrering forbundssting 
Kl. 10:00 – 13:00 Forbundsting 
Kl. 13:00 – 14:00 Lunsj 
Kl. 14:00 – 17:00 Forbundsting forts.  

 

 
 

 

 

 

IT IS TO LAUNCH. 
MS Word Template 

PROGRAM 
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SAKSLISTE 
 

Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter. 
 
Sak 2:  Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og to 

representanter til å undertegne protokollen. 
 

Sak 3: Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden.  
 

Sak 4: Behandle beretninger for Norges Danseforbund for 2020 
og 2021. 
 

Sak 5: Behandle og godkjenne Norges Danseforbunds regnskap i 
revidert stand, revisors beretning og kontrollutvalgets 
beretning. 
 

Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker. 
 

Sak 7: Fastsette kontingent. 
 
Sak 8: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

 
Sak 9: Engasjere revisor til å revidere forbundets regnskap. 

 
Sak 10: Foreta valg av forbundsstyret, komiteer og utvalg. 

 
Sak 11: Fastsette tid og sted for neste forbundssting. 
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SAK 1: Godkjenning av fremmøtte representanter 
 
Forslag til vedtak: Listen over representanter godkjennes. 
 
I henhold til Norges Danseforbunds lovnorm, §15, møter følgende på forbundstinget med møterett, 
talerett, forslagsrett og stemmerett: 
 

(1) Forslagsrett til særforbundstinget: 

a. Medlemmer av Norges Danseforbunds hovedstyre. 

b. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 

c. Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

(2) Stemmerett, talerett og forslagsrett til særforbundstinget:  

a. Medlemmer av Norges Danseforbunds hovedstyre.  

b. Representanter fra regioner og seksjoner: 

i. Seksjon = 1 representant (leder)  

ii. Region = 1 representant 

c. Representanter fra idrettslag med medlemskap i særforbundet etter følgende skala: 

Antall medlemmer i idrettslaget:                          Antall representanter på tinget: 

Inntil 100 1 

Fra 101 til 200 2 

Fra 201 3 

  
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av 
styret. Representasjon beregnes etter antall idrettslagsmedlemmer og meddeles organisasjonen 
samtidig med innkallingen til særforbundstinget. 
 

(3) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a. Kontrollkomiteens medlemmer 

b. Valgkomiteens medlemmer 

c. Lovutvalgets leder  

d. Sanksjonsutvalgets leder 

e. Ankeutvalgets leder 

f. Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder 

er forhindret fra å møte.  

 

(4)  Møterett og talerett på særforbundstinget:  

Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter  
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a. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

b. Særforbundets generalsekretær.  

c. Representant fra NIF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges 
 
Innstilling: 

- Dirigent: Marit Wiig 
- Sekretærer/protokoll: Rebekka Aase Bahr og Janne Krågå 
- Tellekorps: Rebekka Aase Bahr og Alexandra Kakurina 
- Underskrive protokoll: Jan Einar Kiil og Arve Tonning 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Innkallingen, sakslisten og forretningsorden godkjennes 
 
Forslag til forretningsorden: 

- Tinget ledes av valgte dirigent. 
- Referat føres av de valgte sekretærer. 
- Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står på sakslisten, settes taletiden til 
3 minutter første gang og 2 minutter andre og 1 minutt tredje gang. 

- Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 
- Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og sette strek for de inntegnede talere. 
- Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten: 

o Alle forslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent.  

o Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under medlemsmøtet, skal skrives inn 

elektronisk i chatfunksjonen til Teams for de som deltar digitalt. De som deltar fysisk skal 

meddele forslaget til dirigenten. 

o For de som deltar elektronisk, vil avstemmingen ifm. valg av nytt styre og komiteer/utvalg 

foregå på en av følgende to måter: 

1. Være en åpen avstemming, der man rekker opp en hånd i Teams. 
eller 

Sak 2: Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og to representanter til å 
undertegne protokollen 

Sak 3: Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden 
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2. Lukket avstemming ved at man sender en e-post til dans@danseforbundet.no, der en 
dedikert person tar hånd om opptellingen. E-postene slettes etter at Tinget er avsluttet. 
Vedkommende som sitter med denne oppgaven har undertegnet en taushetserklæring i 
forkant. 

o Etter at sakslisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av sakslisten trekkes uten at 

tinget aksepterer dette. 

- Forslag skal behandles av Tinget i den rekkefølge som følger av sakslisten. Alle vedtak og valg 
avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som Norges Danseforbunds lov 
fastsetter.  

- Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgitte stemmer for og imot. 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: Fremlagte årsberetninger for 2020 og 2021 godkjennes. 
 
Vedlegg: 
Årsberetning 2020 

Årsberetning 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hovedstyrets forslag til vedtak: Norges Danseforbunds regnskap for 2020 og 2021 godkjennes. 
 
Vedlegg: 
Regnskap 2020 

Regnskap 2021 

Revisors beretning 2020 

Revisors beretning 2021 

Kontrollutvalgets beretning 2020 

Kontrollutvalgets beretning 2021 
 
  

Sak 4: Behandle beretninger for Norges Danseforbund for 2020 og 2021 

Sak 5: Behandle og godkjenne Norges Danseforbunds regnskap i revidert 
stand, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning 

https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Norges_danseforbund_%C3%A5rsregnskap_med_beretning_2020.pdf
https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Norges%20danseforbund%20%C3%A5rsregnskap%20med%20beretning%202021.pdf
https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Norges_danseforbund_%C3%A5rsregnskap_med_beretning_2020.pdf
https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Norges%20danseforbund%20%C3%A5rsregnskap%20med%20beretning%202021.pdf
https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Uavhengig_revisors_beretning_2020_-_Dans.pdf
https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Uavhengig%20revisors%20beretning%20Norges%20Danseforbund%202021.pdf
https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Beretning%20Kontrollkomiteen%20i%20Norges%20Danseforbund%202020-2022-sign.pdf
https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Kontrollutvalgets%20beretning%202021.pdf
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Sak 6.1: Orienteringssak – Lovendringer vedtatt på Idrettstinget 2021 
 
Særforbundene er pålagt å gjøre de endringer i loven som er vedtatt på Idrettstinget 2021 
Se dokumentet her. 
 

Sak 6.2: Endring lovtekst: Ny § 14 (3)-(6) 

Her er det flere av bokstavene i (3) som delvis gjentas i de nye bokstavene og leddene som er tatt inn – 
ikke minst det som står i bokstavene c, f og g.  
 
Forslag til vedtak:  
Det gis en fullmakt til hovedstyret om å arbeide videre med (3) – i samarbeid med lovutvalget – for å 
redigere teksten slik at det blir minst mulig overlapp, uten at intensjonene endres og slik at kravene i 
lovnormen ivaretas. 
 

Sak 6.3: Fra Akademiet: Sammenslåing av lisenser for dommere og trenere 
fra 1.januar 2013 
 
Eksisterende ordlyd: 
Trenerlisens 
Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har godkjent Norges Danseforbunds trenerutdanning og gir 
gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet og rabatt på trenerseminar.  
 
Dommerlisens 
Dommerlisens er kun aktuell for de som har godkjent dommerutdanning i Norges Danseforbund og som 
ønsker å dømme nasjonale og/eller internasjonale konkurranser. Innløst dommerlisens gir gratis inngang 
på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. 
 
Pris: 
Trenerlisens – 350 NOK 
Dommerlisens - 350 NOK 
Dommer og trenerlisens – 500 NOK 

Forslag til ny ordlyd: 
Trenerlisens 
Trenerlisens er en frivillig lisens, og den inkluderes derfor i Dommerlisensen for de trenere som løser 
Dommerlisens - fra og med 1 januar 2023. For trenere som ikke har Dommerlisens, kan Trenerlisens 
fremdeles kjøpes separat. 

Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker 

https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Lov%20Norges%20Danseforbund%20-%20oppdatert%202022.pdf
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Dommerlisens 
Dommerlisens er kun aktuell for de som har godkjent dommerutdanning i Norges Danseforbund og som 
ønsker å dømme nasjonale og/eller internasjonale konkurranser. Innløst dommerlisens gir gratis inngang 
på alle konkurranser i regi av Danseforbundet, og rabatt på Dommerseminar 
 
Pris: 
Trenerlisens – 350 NOK 
Dommerlisens - 350 NOK 
Dommer og trenerlisens – 350 NOK 
 
Begrunnelse: 
Slik det er nå, er det få trenere som betaler denne lisensen. Det er noen små fordeler med å betale den. 
Men de fleste dommere er også trenere.  

Akademiet opplever det mer ryddig og ha første lisensen felles. 

-   For å få Dommerlisens, MÅ man ta utdanning. 

-   For å få Trenerlisens, oppfordres det til å ta utdanning. 

-   Det går an å kjøpe enten Dommer- eller Trenerlisens - som da vil koste kr 350,- for en lisens 

-   Dersom man ønsker begge lisenser, betaler man fremdeles kun kr 350.  

- Dersom man har betalt lisens, kommer man gratis inn på norske konkurranser. 

-   Dersom man ikke betaler for en lisens, må man betale for inngang på norske konkurranser 

-   Har man lisens, får man rabatterte priser på seminarer i regi av ND. 

Forslag til vedtak: Akademiets forslag støttes ikke. Dagens ordning beholdes. 

Sak 6.4: Sanksjonsreglementet 
 
Hovedstyret har fått fullmakt fra tidligere Ting til å utarbeide et sanksjonsreglement. Lovutvalget har 
godkjent reglementet før endelig vedtak i hovedstyret.  
Se dokumentet her. 
 
Forslag til vedtak: Sanksjonsreglementet vedtas. 

 

 
  

https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Lov%20og%20organisasjon/Lover%20for%20Norges%20Danseforbund/Sanksjonsreglement%202021.pdf
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Hovedstyrets forslag til vedtak: Gjeldene kontingenter og satser videreføres. 
 
 
 
 
 
 

 
Hovedstyrets forslag til vedtak:  
Langtidsbudsjett for 2023 og 2024 godkjennes.  
Langtidsplan (strategiplan) for perioden 2022-2026 godkjennes. 
 
Vedlegg: 
Langtidsbudsjett for 2023 og 2024 
Strategiplan 2022-2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: BDO velges som revisor for neste tingperiode 
 
Begrunnelse: 
Norges Danseforbund har de siste årene hatt avtale med BDO og er godt fornøyd med revisjonen fra 
selskapet.  
 
  

Sak 7: Fastsette kontingent 

Sak 8: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

Sak 9: Engasjere revisor til å revidere forbundets regnskap 

https://www.danseforbundet.no/Langtidsbudsjett%202022-2024.pdf
https://www.danseforbundet.no/Langtidsbudsjett%202022-2024.pdf
https://www.danseforbundet.no/Strategiplan%20Norges%20Danseforbund%202022-2026%20(1).pdf
https://www.danseforbundet.no/Strategiplan%20Norges%20Danseforbund%202022-2026%20(1).pdf
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Se valgkomiteens innstilling. 
 
 
I henhold til Norges Danseforbunds lovnorm, § 17 (1) bokstav N,  
skal forbundstinget foreta følgende valg: 
 

1. Særforbundets styre: President, 1. og 2. visepresident, 3 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. 
Minst et av styrets faste medlemmer skal ved valget være 26 år eller yngre, 
ungdomsrepresentanten har en personlig vara blant de 4 valgte varamedlemmene som ved 
valget skal være 26 år eller yngre. 

2. Kontrollutvalg: Minst 2 medlemmer og 1 varamedlem 
3. Lovutvalg: Minst 1 leder, 1 medlem og 1 varamedlem. 
4. Sanksjonsutvalg: Leder, nestleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
5. Ankeutvalg: Leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 
6. Valgkomite: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
7. Representant til Idrettstinget 2023 
 
 
 

Sak 10: Foreta valg av forbundstyre, komiteer og utvalg 
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Valgkomiteens innstilling til Forbundsting 2022 
(For perioden 2022-2024) 
 

Rolle Navn Gren 

Forbundsstyret:      

President Trine Dehli Cleve Sportsdans 

1.Visepresident Sissel Myren Swing 

2.Visepresident Arve Tonning Street styles 

1.Styremedlem Anne R Swing 

2.Styremedlem Even Gulli IDO 

Ungdomsrepresentant Ole Gunnar Eriksen Sportsdans 

Vara 
ungdomsrepresentant Andrea Løvlien Solbjør  IDO 

1.Varamedlem Karianne Heimvik Linedance 

2.Varamedlem Heidi Jappee IDO 

3.Varamedlem Morten Kynell Street styles 

Lovutvalget:     

Leder Tom Christian Axelsen IDO 

Nestleder Kari Liss Eriksen Sportsdans 

Medlem Gunnar Alfred Albrigtsen Region Nord 

Varamedlem Marte Åshagen  IDO 

Varamedlem     

Kontrollutvalg:     

Leder Ole Kristian Karlsen IDO 

Medlem Trond Harr Sportsdans 

Medlem     

Varamedlem Unni Weiseth Sportsdans 

Varamedlem     

Sanksjonsutvalg:     

Leder Halfdan Mellbye Sportsdans 

Nestleder Hanne Grimstad Freestyle/IDO 

Medlem Kate Hege Nielsen NIF 

Medlem Bård Bjerkås Sportsdans 

Varamedlem Anders Gogstad IDO 

Ankeutvalg:     

Leder Harald Bråten Sportsdans 

Nestleder Advokat fra Idrettens 
advokatkontor 

  

Medlem Nora Steinsland Sportsdans 

Varamedlem Rina Au IDO 
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Forslag til vedtak: Foreslått styre og utvalg vedtas. 
 

 

INNSTILLING TIL VALGKOMITE 2022-2024: 
 
Hovedstyrets innstilling til valgkomite: 
Leder: Øyvind Gulli, freestyle/IDO 
Medlem: Alexandra Vårvik, sportsdans  
Medlem: Jorunn Standal Dyrkorn, street styles 
Vara: Trine Høiberget, swing 
 
 
Forslag til vedtak: Foreslått valgkomite vedtas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det nye hovedstyret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for neste særforbundsting, i henhold til NIF 
og NDs lover og regler.  
 
 

Sak 11: Fastsette tid og sted for neste forbundssting 


