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                      Referat 
Norges Danseforbund Region Øst 

 Møte nr.  11 2020-2022 
 

                                                Dato:          16.01.2022 
                                          Tidspunkt: 20:00 
                                                 Sted:           Messenger 

 
 
Innkalt:  Jan Einar Kiil (JEK), Rina Barikmo Au (RBA), Wenche Strøm (WS), Torbjørn Nordhaug 
(TN), Marie Barmann Sveen (MBS) 
Forfall:  
Referent: Torbjørn Nordhaug. 
Neste møte: klokken 9/2 klokken 20:00 på Messenger.  
 
 

Saksnr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak: Ansvar: 
  

28/20-22 Østlandsserier i Sportsdans for 2022. 
Rina har laget følgende forslag: 
ØS1: 12 Februar: tildelt DSD 
ØS2: 26 Mars: tildelt LSK 
ØS3: 22 Mai, Kristiansand Danseklubb sammen med NS3 
ØS4: 10 September, Mangler arrangør 
ØS5: 16 Oktober, Nero sammen med NS 5 
ØS6: 19 November: tildelt DSD 
 
DSD tildeles 3000,- i ekstra corona støtte for ØS 1, støtten vurderes 
forløpende for kommende ØS.  

 

32/20-22 Søknad fra Diamond dance om støtte til rekrutterimng: 
 
I forbindelse med coronapandemien og medfølgende nedstenging på 
våren 2021, merket vi i høst både frafall og skepsis fra nye for å melde 
seg på høstens kurs. Diamond Dance Sportsdanseklubb søker derfor 
støtte til å kunne tilby to 4 ukers gratis Grunnkurs for 1-4 klasse fra uke 
3 til 6 på hhv tirsdager og onsdager. Planen er deretter å  tilby de 
fortsettelseskurs resten av sesongen til ordinær pris. 
 
Vedtak: 
Regionen støtter tiltaket med kr 3000,-. Leder og nesteleder følger opp 
med tildelingsbrev samt sender ut rapport mal for tilbakemelding.  
 

 

33/20-22 Økonomi: 
DSD sin faktura på pokaler fra ØS6 2021, avregnes etter ØS1 2022 
LSK sin faktura etter ØS5 er ok, Regionne ber om ekstra faktura på kr 
3000,- i Corona støtte. 
Wenche får kontoutskrift fra Jan Einar og sjekker denne og følger opp 
betaling fra ND. 
Leder og nestleder møtes kommende uke for å utbetale forefallende.  

 

34/20-22 ND har bedt om at utlysninger for ØS 2023 i Sportsdans starter oppi 
Mars 2022, Regionen mener at det er viktig at Sportsdanseseksjonen får 
på plass de nasjonale konkurransene før de regional konkurransene 
settes.  
Rina Au følger opp dette mot ND 

 



35/20-22 Det nærmer seg årsmøtet i regionen.  
Rina sjekker opp når dette må være avholdt og kontakter Valgkomite 
for å opplyse de.  

 

 
 


