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                      Referat 
Norges Danseforbund Region Øst 

 Møte nr.  15 2020-2022 
 

                                                Dato:          08.05.2022 
                                          Tidspunkt: 20:30 
                                                 Sted:           Messenger 

 
 
Innkalt: Jan Einar Kiil (JEK), Wenche Strøm (WS), T orbjørn Nordhaug (TN), Marie Barman 
Sveen (MBS), Rina Barikmo Au (RBA), 
Forfall:  
Referent: Torbjørn Nordhaug. 
Neste møte:.05, klokken 21:00 
 
 

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, utsatt. DSD gjør et forsøk på å arrangere lørdag 30/4. 
ØS2: 26 Mars: LSK, Avholdt 27/3 
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 
 
Alle konkurranser før sommeren tildeles 3000,- i ekstra corona støtte for, støtten 
vurderes forløpende for senere ØS. Dette må følges opp av nyvalgt styre. 
 
ØS 4 følges opp rett etter påske. Vi sender en ekstra oppfordring til Elvebyen og 
Diamond Dance som ikke har påtatt seg noen konkurranser. Leder kontakter LSK for å 
høre om de kan arrangere evt sammen med  

 

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 
Det er kommet en terminliste, men denne sier bare hvilke datoer det skal arrangeres NS 
men ikke hvilken region som skal arrangere når, denne gir oss ingen hjelp, Rina følger 
opp. 

 

35/20-22 Årsmøte 2022 
 
Avholdes 24/5 klokken 19:00,  
Jan Einar sjekker opp mot forbundet.  
Det er godkjent å kjøre møtet Via teams eller som Hybridmøte. Vi sjekker med ND om 
de kan stå som mottakere av mail-stemmer, slik at vi har uhildede personer som teller 
og verifiserer stemmene. 
 
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. 
 
Jan Einar skriver årsberetning, sammen med administrasjonen, 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      
 
Wenche har laget et budsjett for kommende periode som er lik det budsjettet som er 
gjeldende.    

 



Valgkomité: Styrets medlemmer sjekker som de kjenner noen som kan ta på deg dette 
vervet.     
 
Innkomne forslag; Det er ikke kommet noen inn noen forslag til årsmøte.                               
 

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. 
 
Søknad sendt og 11000,- mottatt 

 

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

 

40/20-22 Økonomi: 
Det er kommet adskillig mindre tilskudd fra Viken Idrettskrets, enn det som tidligere er 
gjort for de 3 idrettskretsene. Wenche lager et forslag til brev som sendes fra et samlet 
styre etter gjennomlesning. Jan Einar sender søknaden. 
 
Vi venter på en kredittnota fra Lillestrøm og en ny korrekt faktura. 
 

 

42/20-22 Danseforbundet, skal avholde sitt ting 12/6, med medlemsmøter og danceawards 11/6  

46/20-22 Dommere til ØS1, DSD 30/4.  
Rina må bekrefte til styret når dette er på plass.  
For ØS3 må Seksjonen for sportsdans kontaktes slik at vi kan samkjøre med dommere 
for NS3. 
Dersom det er vanskelig å få tak i dommere, må det tas kontakt med Forbundets 
opplæringsansvarlige. Det ligger liste over godkjente dommere på Danseforbundets 
nettside. 

 

47/20-22 LSKdans har i år blitt tildelt Norges mesterskapet i sportsdans for Elite dansere, men under 
samme helg gjennomføres også konkurranse av mer regional/nasjonal art som er åpen for yngre 
og mer uerfarne dansere.  
Etter en lang pandemi med avlyste og kansellerte konkurranser er rekruttering viktigere enn noen 
gang før. Helgen 18-19 juni fyller vi Slorahallen med Danseglade barn og unge, store, små, 
nybegynnere til Elite. 
Målet vårt er å tilby en helg med skikkelig dansefest- et arrangement som er familievennlig med 
publikum i alle aldre. 
Helgen vil by på Dansere fra Hele Norge men vi er sikre på at Norges Danseforbund Region Øst 
vil være i flertall med klar margin denne helgen.  
Vi håper at Norges Danseregion Øst vil være med å støtte vårt arrangement, og søker derfor om 
støtte/tilskudd på kr 10.000,-  
 
Da dette er et nasjonalt arrangement som normalt gir overskudd, kan vi ikke se at det er   
her NDRØ skal bruke penger, men styret ser at vi kan være med å dekke et evt 
underskudd ihht søknad, begrenset oppad til kr 3000,- som er standard konkurranse 
støtte, dersom det viser seg at arrangementet går i underskudd.  
 

 

 
 


