
 

 

                      Referat 

Norges Danseforbund Region Øst 

 Møte nr.  3 2020-2022 

 

                                                Dato:          02.12.2020 

                                          Tidspunkt: 20:30 – 22.30 

                                                 Sted:           Messenger 

 

 

Innkalt: Jan Einar Kiil (JEK), Rina Barikmo Au (RBA), Wenche Strøm (WS), Torbjørn Nordhaug 

(TN), Marie Barmann Sveen (MBS)  

Forfall: Ingen 

Referent: Torbjørn Nordhaug. 

Neste møte: 10/1-2021, klokken 21-22 på Teams. 

 

Saksnr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak: Ansvar: 

  

05/20-22 Østlandsserier 2021. 

Det er flere klubber som har søkt om østlandsserie til neste år. Fristen 

går ut denne uken. Gjennomgang og tildeling skjer på neste styremøte. 

 

Det er kun Elvebyen (3,4,5)og DSD (2,4)  

 

Det vil antakelig komme en søknad fra KDK  om ØS 3 da denne 

sammenfaller med en NS? 

 

Bør vi sende ut en henvendelse til alle klubber om at vi trenger en 

arrangør til ØS1? Bør vi si noe om at det er mulig å flytte konkurransen 

en uke hvis denne krasjer med Vinterferien?  

 

Det er NS2 (24/4) og 5 (16/10) som skal avholdes på østlandet. 

 

Der det er NS samme helg som ØS plukkes dommere ut av 

Administrasjonen. Der det er ØS alene plukkes dommere ut av styret i 

Øst-Norsk.  

 

 

Forslag om å flytte konkurransene et hakk slik at planlagt ØS1 utgår, 

og ØS1 blir der ØS 2 er planlagt.  Ny plan blir i så fall: 

 
ØS1 

 20/21-3  
ØS2(NS) 
 22/23-5 

 

ØS3 
 11/12-9  

ØS4 (NS) 
17-10 

ØS5  
4/5-12 

ØS6 
 

Bør det innstilles til arrangører av ØS å inkludere Swing også i 

Østlandsseriene, Marie Barmann Sveen sjekker med Swingmiljøet for å 

finne ut av hvilke konkurranser de ønsker å være med på, det kan i så 

fall være lurt at de får en “slott” slik at de ikke trenger å være med hele 

dagen og kun få danse kort tid.  

Alle 

08/20-22 

 

Arrangørkontrakten  

 

Styret går gjennom arrangørkontrakten i sin helhet i neste styremøte. 

Dagens kontrakt ligger i Dropbox under maler. 

 

 

 

 

Alle 



Bør det ligge ved en avlysningsklausul? Eller er det dekket i dagens 

kontrakt? Corona situasjonen er ekstraordinær, det har aldri vært avlyst 

konkurranser tidligere. 

 

 

10/20-22 

 

 

Møteplan 2021 

Vi satser på et fysisk møte i januar/Februar og fortsetter på Teams etter 

det.  

Teamsmøte 10/1 klokken 21:00. 

Teamsmøte 21/3 klokken 21:00 

Teamsmøte 25/4 klokken 21:00 

Teamsmøte 30/5 klokken 21:00 

 

Styremøte for juni avtales nærmere, kan evt avholdes samtidig med 

NM Veka 2021 

 

 

Alle 

13/20-22 Referat etter samarbeidsmøte mellom Seksjon for Linedance og 

Sportsdans og danseregionene gås gjennom. 

 

Det er foreslått fra seksjonen og avholde “minikonkuranser” i  

sportsdans for å støtte oppunder rekrutering med et budsjett på inntil 

10000,- per konkurranse, og at dette skal støttes av  regionen, hva skal 

pengene i så fall dekke? Bør seksjonen også bistå med penger? 10000,- 

virker som en alt for høy sum, og vi må be om å få bedre oversikt over 

hva pengen skal gå til.  

 

Vi må aldri glemme at vi skal være tilstede for alle dansegrener!  

 

 

 

 

 

14/20-22 • Livestreaming 2021  
ND ønsker å sikre livesending av våre konkurranser i 2021, særlig 
med tanke på pandemien som herjer. 
 
Det er foreslått å be regionene spytte inn midler i en felles pot, 
som går til honorar og eventuell reisegodtgjørelse for 
vedkommende som skal utøve livestream-arbeidet på vegne av 
forbundet. Dette på bakgrunn av at regionene hvert år sitter igjen 
med en hel del midler (noe som ikke er positivt sett fra NIF sitt 
ståsted). Det ble kjøpt inn en hel del teknisk utstyr i 2019, dermed 
vil de eventuelle midlene gå til selve jobben rundt sendingene.  
Foreslått sum per region: 10.000,- (Midlene overføres ND sentralt, 
som engasjerer en teknisk ansvarlig for arbeidet.) 
 
Vedtak: Styret kan bli med på å overføre kr 10000,- til ND for 
streaming.  
 
Dette vil kun dekke de største konkurransene evt regionale 
konkurranser der dette ikke krasjer med de større konkurransene. 
(kan man ta betalt 50/75 kr for tilgang en mnd?) 
 
Bør forbundet opprette en egen kanal, slik at alle vet hvor de 
finner streamingene? Evt inntekter/overskudd kan deles mellom  
forbundet og arrangørklubb. 

 

 

 

 

 

 

15/20-22 Årsmøte i Fristil, info om at Birgit og Fillip har trent sammen med 

Elvebyen. Og har egentrening i Vulkan, Ønsker å benytte seg av Birgit 

og Fillip mer til “reklame” for å gjøre tilbudet kjent. 

Wenche henter opp mailen fra Region nord og lager et utkast til svar på 

denne.  

Wenche Strøm 

 



 

16/20-22 Invitasjoner til møter i diverse idrettskretser. Det oppfordres til å bli 

med på møter der man ser at dette kan være spennende og interessant. 

Det er også viktig at vi er representert på årsmøter.  

Alle 

   

 

 


