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Møte nr: 8

Styre: Norges Danseforbund Region Vest 

Dato: Vinter 2021-2022 
Tidspunkt: Digitale saker og vedtak 
Sted: Regionstyrets Facebookgruppe 

Innkalling: ingen 
Frafall: ingen 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer: 

24/20-22 Regionen ønsker å få Vestlandsserien i gang igjen etter 
pandemien.  

Forslag til vedtak:  
Kutte til 4 konkurranser i Sportsdans og i freestyle og 
slow (2 hver i halvåret) i startfasen med et håp om at vi 
får arrangører og faktisk kan gjennomføre.  

Enstemmig vedtatt 

25/20-22 Utarbeide terminliste til Vestlandsserien 22. Sendt info 
til ND adm og utlyst på dansing.no 

ok 

26/20-22 Grunnet lav aktivitet i regionen siste året og ettersom 
samfunnet åpnes mer igjen, fremmer styreleder ønske 
at styremedlemmer skal kunne representere og være 
mer tilstede på konkurranser, workshops, samlinger 
mm.  

Forslag til vedtak:  
Regionen dekker reiser (innenfor rimelige grenser) for 
utvalgte mesterskap el. Andre aktiviteter. 

Vedtatt 

27/20-22 NJS søker om at regionen kjøper premier til første VS i 
sportdans for februar.  

Her prøver styreleder å finne ut hvilken praksis det har 
vært før. Nåværende styre har ikke hatt dette som 
praksis.  

Informerer om at regionen ikke kan stå for premier, 
men at de kan søke om støttemidler. 

Ikke vedtatt. 

28/20-22 Ifbm første VS i sportsdans for 2022, får regionen 
forespørsel om hvilken dans som skal danses i åpen 
klasse for konkurransen. Styreleder får tilsendt utsnitt 

Diskuteres og styret vil 
komme med forslag til 
vedtak om endring i 
reglementet. 
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fra sportdansreglement som sier at dette er regionens 
ansvar. 
 
Etter litt research konkluderes det med at dette 
vedtaket må ha vært gjort mtp at regionsstyret har 
sittet med sportsdanskompetanse.  
 
Styret mener at regionen ikke bør kunne bestemme 
dansefaglige elementer da man aldri har garanti for at 
styremedlemmer i regionen har kompetanse på alle 
grener i ND.  
Styret ønsker å fremme forslag til vedtak på tinget. 
 
Forslag til vedtak:   
Reglement for sportsdans endres til at seksjonen for 
sportsdans og linedance bestemmer dans for åpen 
klasse for regionale konkurranser i sportsdans. 

29/2020-22 Regionen har bare mottatt to arrangørsøknader for 
Vestlandsserien 2022. Begge to er i freestyle og slow.  
 
Ingen har søkt om VS i sportsdans, men styret er 
informert om at det vil arrangeres 2 VS i sportsdans i 
2022 også, ettersom Seksjonen for sportsdans legger 
opp til 2 Norgesserier i Vest og arrangørklubbene kan da 
ha VS samme helg.  
 
Forslag til vedtak:  
De to klubbene som har søkt tildeles VS til høsten etter 
ønske. Styreleder sender ut epost med tildeling og adm 
følger opp. 

Vedtatt 

30/2020-22 Forslag til dato for Region Vest årsting er 24. mai, 2022.  Vedtatt 

 


