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                      Referat 
Norges Danseforbund Region Øst 

 Møte nr.  12 2020-2022 
 

                                                Dato:          16.03.2022 
                                          Tidspunkt: 20:30 
                                                 Sted:           Messenger 

 
 
Innkalt:  Jan Einar Kiil (JEK), Rina Barikmo Au (RBA), Wenche Strøm (WS), Torbjørn Nordhaug 
(TN), Marie Barman 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, avlyst. DSD gjør et forsøk på å arrangere 
lørdag 30/4. 
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.  

 

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 Årsmøte 2022 
 
Tentativ dato; 21/4 klokken 19:00  
Jan Einar, sjekker med Danseforbundet om vi kan «låne» deres digitale 
plattform for å gjennomføre årsmøte, eller om vi skal kjøre møtet fysisk 
på Ullevål stadion, evt et «hybridmøte».  
 
Vi må sjekke om det er slik at møtet må avholdes innen utgangen av 
mars eller om vi kan ta det senere. Lovnormen sier innen utgangen av 
juni. 
 
Wenche trenger original bilagene for å føre regnskapet. Rina sender 
dette på mail. 
Jan Einar skriver årsberetning, resten av styret sjekker. 
 
Kontrollutvalg: Sølvi Aslaksen, Danseklubben  move on. 
                          Kim Bjørnar Eriksen, Elvebyen   
                Vara: Tuva Halvorsen, Elvebyen 
 
Valgkomitteen; Ann Solveig Eriksen, Elvebyen 

 



                          Torkel Bråthen, Lsk 
                          Tina Bergskaug, Nero 
                Vara: Bård Bjerkås, Kdk                                               
 

36/20-22 Det er kommet tilsagn om regionstilskudd fra danseforbundet for 59 
klubber a kr 1000,-, foreløpig fått for 55 klubber, Wenche følger opp 
Danseforbundet. 

 

37/20-22 Jeg finner ikke oppdaterte rankingslister for 2021 ØST sportsdans. Jeg 
har meldt Leonid Sorvanov på ØST1 i konkurranseklassen, men er nå 
usikker. De manglet 2 poeng ved årsstart og har deltatt på minst to 
konkurranser. Kan du bekrefte at de er nå ryket opp? 
Mvh. Liubov. 
 
Da det kun er avholdt en Østlandsserie i 2020 og en i 2021 gir 
rankinglister liten mening. Siden den gang har mange av danserne 
byttet partner og mange byttet aldersklasser. Vi delegerer derfor til 
trenerne å bestemme i hvilken klasse den enkelte danser/ de enkelte par 
skal stille i.  
 
Marie sender på vegne av styret et svar på dette.  

 

38/20-22 Det er kommet en mulighet for å søke på aktivitetstilskudd fra Vestfold 
og Telemark idrettskrets. Vi har 6-8 danseklubber i området. Wenche 
lager et forslag og sender på høring til resten av styret 

 

39/20-22 Kommende kretsting: 
 
Innlandet Idrettskrets 23/4 
Vestfold og Telemark idrettskrets 30/4 
Oslo idrettskrets 15/6, må ivaretas av nyvalgt styre. 

 

   

   

 
 


