NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

Protokoll
Perioden 2020 – 2022
Møte nr: 7
Styre: Swing og Salsa
Dato: 30.09.2021
Tidspunkt: 21.00 – 23.00
Sted: Teams
Innkalling:
Thorbjørn Solvoll Urskog, Thomas Kildal Jacobsen, Gunnar Albrigtsen, Inger Lyngfoss, Trine S. Bekken,
Alice Sivertsen

Frafall: Thomas Kildal Jacobsen

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

30/20202022

Godkjenning av innkalling
Saker på eventuelt

Info om gjennomført breddesamling

31/20202022

32/2020-2022

33/2020-2022

Alt i alt er vi veldig fornøyde md gjennomført
breddesamling. Folkeswing lettøvet ble sårbar da
ikke alle møtte opp.
Men da fikk de som kom enda bedre oppfølging,
noe de satte veldig pris på.
Det var god stemning på alle kurs.
Økonomi
Gikk igjennom hva som er brukt og hvordan det
ser ut fremover.
NM i Molde
Dommere er booket og bekreftet. Mer info
kommer

Kommenterer:

34/2020- 2022

VM deltagelse
Junior paret ønsker og delta på VM, en world cup i
nov og finalen i moskva i des.
Main paret skal delta på VM
Seksjonen dekker Trenere, main par og junior.
Men dette er ikke sikkert vi har mulighet til neste år.
Jobben videre mot klubbene
I ND blir det gjort en stor jobb med nettsider.
Søkeordopptimalisering, er en prosses for at ND og
klubbene skal få med google treff enn før. Før var
det de kommersielle som lå på toppen. VI håper å
komme høyere enn de fremover.
Vi ønsker at det er synbart på nettsider at klubbene
er medlem av ND og NIF.
Planlegging av Breddesamling 2022
Trine sender forspørsel om helg til Unique
Økt aktivitet i 2022
Info om to konkurranser som vi håper på å få
arragnert i 2022.
NM i 2022 swing skal lyses ut
Innkomne søknader:
Northen Light: svar sendes på mail
Kirkenes Danseklubb: svar sendes på mail
Prosjektsøknader, klargjøres og sendes inn innen
frist.

35/2020 - 2022

36/2020 - 2022
37/2020 - 2022

38/2020 - 2022

.
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