
 

 

                      Referat 
Norges Danseforbund Region Øst 

 Møte nr.  2 2022-2024 
 

                                                Dato:          11.06.2022 
                                          Tidspunkt: 14:00 
                                                 Sted:           Fysisk Fornebu, ifm ND Ting. 

 
 
Innkalt: Jan Einar Kiil (JEK), Wenche Strøm (WS), Torbjørn Nordhaug (TN), Ane Omdal 
Aune (AOU),  
Forfall: Deepali Bhagara (DB) 
Referent: Torbjørn Nordhaug. 
Neste møte:24.05, klokken 18:30 
 
 

Saksnr. / år Hva saken gjelder / vedtak: Ansvar: 
  

2/22-24 
(28/20-22) 

Østlandsserier i Sportsdans for 2022. 
Rina har laget følgende forslag: 
ØS1: 12 Februar: tildelt DSD, utsatt. DSD Avholdt 30/4 
ØS2: 26 Mars: LSK, Avholdt 27/3 
ØS3: 22 Mai, Kristiansand Danseklubb avholdt sammen med NS3 22/5 
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. 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 Diamond Dance 

 

3/22-24 
(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. 
 
Purre mail sendt til seksjonen 11/6 2022 

 

4/22-24 
(39/20-22) 

Oslo idrettskrets 15/6, Wenche Strøm og Jan Einar Kiil, stiller fra NDRØ.  

5/22-24 
(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. 
 
 

 

7/22-24 
(46/20-22) 

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. 
Dommere til ØS i høst, må nytt styre ta tak i etter årsmøtet.  
 

 

8/22-24 
(49/20-22) 

Dekning av utgifter til deltagelse på medlemsmøter, Dance Awards og 
Danseforbundets ting for styremedlemmer i NDRØ. 
 
Regionen dekker Danceawards inkl middag og overnatting. 

 

9/22-24 
(se sak 46/20-
22) 
 

Dommer ansvarlig for regionen: 
Ane Omdal Aune 

 



10/22-24 
 

Oppdatering av registrering i Brønnøysund registrene. Gjort 11/06-22  

11/22-24 Brev til deltagende klubber fra årsmøte, slik at de kan søke på ekstra støtte.   

12/22-24 Kan det vurderes ekstra støtte til førstegangs arrangørklubber?  
Tas opp til diskusjon på neste styremøte.  

 

13/22-24 Bør det sendes et brev til alle danseklubbene om hva de kan søke støtte til?  
Tas opp til diskusjon på neste styremøte.   

 

14/22-24 Kan regionen starte andre aktiviteter? Trenerkurs, Dommerkurs (kan kurs kjøres 
sammen med seksjonen/ Forbundet?) 

 

 
 


