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Referat for IDO/Freestyle 

Perioden 2020 – 2022 
Referat Møte nr: 20 

 

Styre: Seksjonen for IDO/Freestyle 
Dato: 5. Mai 2022 
Tidspunkt: 17:00 – 19:30 
Sted: TEAMS 
 
Innkalling: Emilie Bakken, Bettina Wichmann, Espen Kristiansen,  

Ingunn Aase, Heidi Jappèe 

Frafall: Bjørn Ivar Carlsen; Øyvind Gulli 

 
 

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

186/20-22 • Godkjenning av innkalling 

 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

sak 193/20-22, Ingunn Aase inhabil.  
 

Bettina 

187/20-22 Saker behandlet siden forrige møte samt 

innkommende saker: 

 

Behandlet siden forrige møte: 

• Tildeling av ekstra disco konkurranse 

Til Danseklubben Move on og Danseklubben 

Studio 1, som samarbeidet og gjennomførte 

konkurransen den 1. Mai. (DC 3) 

Enstemmig vedtatt på mail. 

. 
Innkommende saker siden forrige møte: 

• Henvendelse fra Klubb vedr tildeling av 

konkurranser. 

Anbefalt klubben søker kommune uansett, 

takket for forslaget. 

• Disp. Søknad ved. EM i Jazz og moderne 

modtatt 4. Mai 2022 (se sak 193/20-22) 

• Søknad om breddemidler fra klubb. 

Søknad ikke innvilget, da der ikke finnes 

tilgjengelig midler i budsjett. 

 

Alle 

188/20-22 

 

Orientering fra HS 

• Ikke møte siden sist 

Bettina 
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• Kort info fra Bettina 

• Neste møte mandag den 9. Mai. 

   
189/20-22 Orientering fra Akademiet v/Heidi:  

• Ikke møte 

• Trener 1 gjennomført. 

Heidi 

190/20-22 Tildeling av konkurranser 2023  

• Tildelinger mottatt dags dato, utarbeides 9. Mai 

Forberedelse av dette før møtet. 

Alle 

191/20-22 Uttak internasjonale konkurranser 

• Online offentliggjør gjør at informasjonsflyt blir 

alt for dårlig, og dermed skaper enda flere 

henvendelser. 

• Løsning diskuteres og sendes til Admin/HS for 

behandling 

• Kontakt admin ang uttak og henvise til 

håndboken: Uttak for mesterskaper. 

 

Alle 

192/20-22 Uttak VM Disco 2022. 

• Ranking kommer/Uttak offentliggjøres når dette 

er klart. 

• Forslag til holdet rundt landslaget laget, og alle 

kontrakes direkte. 

Samme antall som på EM 

• Dansere mangler konkurranse trening 

Kontakte Landslags ansvarlige og hører om vi 

kan sette opp «treningskonkurranser»  

Alle 

193/20-22 Uttak EM Jazz og Moderne 2022. 

Uttak EM show  

• Ranking etter helgen/Uttak offentliggjøres når 

dette er klart. 

Uttak behandles etter helgen når rankingen 

foreligger. 

Charter fly: 

• Depositum for dette må betales nå for å holde 

på prisen. 

Enstemmig vedtatt.  

• Disp søknad fra klubb 

Ikke innvilget. svar sendes til klubb.  

 

194/20-22 Konkurranser 2. halvår og 2023 

• Dommere takker nå nei til PA konkurranser 

• Arbeidsgruppe innkalles, foreslår fysisk møte 

• Erfaring hentes hos PA lande, agenda lages og 

arbeids gruppe bookes til møte. 

• Mangel på HD 
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Hva gjør vi fremadrettet 

Vi etablerer HD komitèe som samarbeider om 

jobben. 

 

195/20-22 Reglement 2022/2023 

• Reglement må nå godkjennes og offentliggjøres 

• Trenger møte, bookes uke 19. 

• Fremgangsmøte for neste år 

 

196/20-22 Planlegging treninger: 

• Formasjoner 

• Satsningsgruppe 

• Landslagstreninger 

Her må vi planlegge sammen, slik alle får plass. 

Forslag til løsning: 

Vi ber om ansvarlige for de 3 ansvarsområder utarbeider 

ett årshjul for resten av 2022 samt 2023. 

Vi tar dette opp i arbeidsgruppen. 

 

197/20-22 Evt. 

• Hjemmesiden fungerer ikke etter hensikten. 

Fungerer ikke for alminnelig bruker. Meld retur 

på HS møte. 

• Diskusjon m fysio/Sportsmassør til 

internasjonale mesterskaper. 

• FDJ5 

 

 

 

Neste møter:  

• 9. Juni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


