
    

 

 
 

 
Referat  

 

 Hovedstyremøte nr. 1 
ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 
                                                Dato:        17.juni 
                                          Tidspkt.:  kl. 15.00 
                                                                    

Sted:         Moxy    
Til stede:   
Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, 
Trine Dehli Cleve, Tarjei Svalastog, Ane Omdal Aune, Sissel 
Myren, Åsmund Eggen, Wanja Nerli, Sigurd Ringvoll Mona 
Kristiansen (adm) 

Frafall:  
Jo Inge Norum, Monica Molvær, Bettina Wichmann, Even 
Gulli 

           
 

 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

1/18-20 Godkjenning av styrer: 
I henhold til ny §20.2 skal hovedstyret: e) Oppnevne 

medlemmer til seksjoner etter innstilling fra medlemsmøtene under 

tinget jf §22 

 
Vedtak: 
Medlemsmøtenes valg av representanter er godkjent. 
Medlemmer i teknisk komite for sportsdrill er godkjent.  
 

Anders 

 Eventuelt: Møteplan 
Neste møte er 13. august på Idrettens hus, Ullevål stadion  

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Referat 
 

 Hovedstyremøte nr. 2 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:      Mandag 13. august   

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 21.00 

                                                                    

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

 

 

           

 

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Jo Inge 
Norum, Tarjei Svalastog, Even Gulli, Ane Omdal Aune, Pieter Spilling ( vara – sportsdans), Sissel 
Myren, Åsmund Eggen, Mona Kristiansen (adm), Anne Cathrine Røste (adm)  
 
Meldt frafall: Jo Norum, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Bettina Wichmann, Wanja Nerli, Monica 
Molvær 

 

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ans

var: 

  

2/18-20 Presentasjonsrunde 

 

• Godkjenning av innkalling og referat.  

Vedtak: Sportsdrill har observatørstatus i hovedstyret. 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten? 

Ingen meldte seg inhabile 

• Orientering om samtykkeskjema + skjema for taushetsplikt og politiattester: 

Vedtak: Alle tillitsvalgte i ND skal levere politiattest. 

 

• Saker til eventuelt:  

1. Trener- og dommerseminar: Det er kun to grener som deltar på 

arrangementet. 

2. Status prosjekter 

 

AG 

3/18-20 Arbeidsfordeling 

Følgende arbeidsområder skal fordeles: 

 

Topp: Michelle, Trine 

Rekruttering/bredde: Anders 

Organisasjon: Even, Sissel  

Strategi/handlingsplan: Sissel, Pieter, Jo Inge 

Anlegg: Anders, Even 

Regioner: Ane 

AG 



Økonomi/budsjett: Michelle, Anne Ragnhild, Pieter; Sissel 

Internasjonalt arbeid: Michelle, Trine, Anne Ragnhild, Bettina, Anders? 

Trener/dommer: Michelle, Trine, Anne Ragnhild 

Barneidrettsansvarlig: Michelle, Anders 

Arrangement (ungdomslekene, NM-uka): Åsmund, Pieter, Tarjei 

Sponsor/marked: Pieter, Ane 

Ungdomsutvalget: Tarjei, Sissel, Åsmund 

Kommunikasjon: Trine, Tarjei, Wanja 

 
 

Administrasjonen skal: 

 

Hovedstyrets representanter 

 

Utarbeide søknader og rapport Godkjenne sitt område i strategiplan 

Utarbeide tiltaksplan/handlingsplan Gi innstilling til styret i sakene 

Utarbeide budsjett Vedta budsjett på sitt område 

Personaladministrasjon : Administrere 

personell for gjennomføring av vedtatte tiltak 

Innstille på tildeling av midler. 

 

Ansvaret for gjennomføre de vedtatte 

tiltakene.  

 

 

 

Vedtak: 

Arbeidsgruppene vedtas på neste Hovedstyremøte. Hovedstyret finner en god 

løsning på hvordan HS og administrasjonen skal jobbe best mulig sammen.  

 

4/18-20 Delegasjonsreglement, mandat og vedtatte fullmakter 

Arbeidsfordeling og rolleavklaring mellom administrasjon og styrer  

Forventninger av hvert enkelt styremedlem.  

 

Vedtak:  

Styreinstruksen vedtatt med de endringer som fremkom i møte. 

Tidligere utarbeidete handlingsplaner sendes til styremedlemmene.  

 

AU: Består av de tingvalgte styrerepresentantene + vara 

HS: Består av de tingvalgte styrerepresentantene + vara + leder for hver seksjon. 

 

Det er videre ønskelig at seksjonene er mest mulig selvgående. Administrasjonen 

skal i utgangspunktet ikke være representert på møtene, men kan bistå i enkelte 

saker.  

 

AG/

MK 

5/18-20 Kort orientering fra seksjoner og komiteer 

Spesielle saker som skal orienteres om.  

Urbant: Fokus på NM-uken. NM i battle i break og Hip Hop skal sendes på NRK. 

Flere sponsorer har tegnet avtale.  

Swing og salsa: Sølv i VM. Seksjonen har fokus på breddeprosjektene. 

Sportsdans: Har startet planlegging av sesongen. Kartlegging og evaluering av TTN 

og landslagssamlinger. Fokus på økonomi, må få bedre oversikt.  

 

 

6/18-20 Strategi for perioden 

Hvilke områder skal prioriteres: 

• Samhandling internt 

• Attraktiv organisasjon 

• Medlemsvekst 

 



 

7/18-20 NDs mediedekning av EM Disco & Disco Freestyle 2018 

 

Behandling av klage fra Studio 1 

 

Vedtak:  

Det utarbeides en markeds- og kommunikasjonsplan, av medlemmene i 

kommunikasjonsgruppen i AU. Administrasjonen svarer på klagen.  

 

 

8/18-20 Representasjon 2018 

 

27.- 28. oktober IDO i Sørumsand: Tarjei Svalaskog 

3. november Swing i Narvik: Anne Ragnhild 

3.- 4.november, Sportsdrill i Ålesund: Anders ? 

10.- 11. november, Hip Hop i Bergen: Anne Ragnhild ? 

17. november, 10 dans i Drammen: Åsmund 

 
Internasjonale representanter i forbundet: 

Personer som skal representere internasjonalt innkalles til et felles møte. Kan det være en ide 

å lage et nytt internasjonalt forum?  

 

Vedtak: 

Internasjonale møter skal inn i årshjulet for HS. Det skal utarbeides strategi og 

handlingsplan for internasjonalt arbeid i ND.  Hva ønsker vi å oppnå?  

Arbeidsgruppen følger opp. 

 

 

9/18-20 Oppfølging av saker fra tinget 

Orienteringsak 

 

 

10/14-18 Økonomi 

Orienteringsak 

 

 

11/14-18 Møter: 

Norges Danseforbund er innkalt til et møte med NIF vedr : 

 

Evaluering av forvaltningsordningene for spillemidler, 23. august kl 11.00- 11.45 

 

Vedtak: 

Informasjon om møte sendes til alle medlemmene av hovedstyret. 1. visepresident 

forsøker å delta på dette møte sammen med administrasjonen. 

 

12/14-18 Kommunikasjonsplattformer 

 

Vedtak:  

Trello skal benyttes som plattform for samhandling.  

 

13/14-18 Styrekurs for nye styremedlemmer i ND 

Stor interesse for kurset. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen setter opp kurset i samarbeid med eksterne foredragsholdere.  

 

 

14/14-16 Eventuelt: Møteplan 2018: 

 
AU: 10.september Budsjettplan starter 

HS: 8. oktober : Budsjett legges frem 

AU: 12. november: Budsjett justeres 

HS: 10.desember m middag: Budsjettet vedtas 

Alle 



 

• Trener- og dommerseminar: Det er kun to grener som deltar på 

arrangementet. 

•  Status prosjekter: Prosjektleder/ Prosjekteier oppdaterer i trello  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Referat 

 

 Hovedstyremøte nr. 3 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:      08. Oktober 2018   

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 21.00 

                                                 Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Til stede: Anders Gogstad (fraværende sak 17), Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild 

Olstad, Trine Dehli Cleve, Tarjei Svalastog, Even Gulli, Sissel Myren, Bettina Wichmann, 

Åsmund Eggen, Pieter Spilling, Mona Kristiansen (adm) , Anne Cathrine Røste (adm)  

 

Meldt frafall: Sigurd Ringvoll, Jo Inge Norum, Wanja Nerli, Ane Omdal Aune, Monica 

Molvær 

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

15/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt: 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

Anders er inhabil i forhold til sak 17.  

Saker til eventuelt: 

Struktur i forhold til styremøter  

Nominering til Idrettsgalla 2019 

 

 

 

Anders 

16/18-20 1. Habilitet - må vi gi klarere retningslinjer for 

styrerepresentanter? Er vi for strenge mot oss selv/andre, 

hvor går grensen jfr NIF lov §2.8? 

Saken ble diskutert, NIFs veileder for inhabilitet er sendt til 

alle styremedlemmene. Det er styret som avgjør inhabilitet.  

Det er ønskelig at et forenklet skriv sendes til alle klubber og 

utvalg i ND. Temaet tas opp på ledersamlingen 

 

2. Vi har hatt 2 klagesaker (Se sak 27/18-20 og 28/18-20) 

der Hovedstyret har hatt en annen oppfatning enn 

seksjonsstyrene og administrasjonen.  

Hvorfor skjer dette? Hvordan kan vi unngå slike situasjoner i 

framtiden? Hva kan vi bidra med? 

Anders 



Sak ble ikke diskutert pga for mange saker innenfor møtets 

tidsramme.  

  

17/18-20 1.Orienteringssak: 

Sanksjonsutvalget i Norges Danseforbund har meldt inn 

en sak til domsutvalget i NIF uten behandling i 

hovedstyret.  Hovedstyret ønsker derfor en orientering om 

hvor saken står. 

Administrasjonen orienterte og som følge av orienteringen 

bestemte HS seg for å sjekke opp noen formaliteter i saken.  

 

2. Orienteringssak: 

Visepresident informerte om et varsel som er mottatt. 

 

Michelle 

18/18-20 Orienteringssak 

Status handlingsplaner og innsatsområder. 

 

Topp: Michelle, Trine, Anne Ragnhild, Bettina  

Rekruttering/bredde: Anders, Bettina   

Organisasjon: Even, Sissel 

Strategi/handlingsplan: Sissel, Pieter, Jo Inge 

Anlegg: Anders, Even 

Regioner: Ane 

Økonomi/budsjett: Michelle, Anne Ragnhild, Pieter, Sissel 

Internasjonalt arbeid: Michelle, Trine, Anne Ragnhild,   

Bettina, Anders 

Trener/dommer: Michelle, Trine, Anne Ragnhild, Bettina 

Barneidrettsansvarlig: Michelle, Anders 

Arrangement (ungdomslekene, NM): Åsmund, Pieter, Tarjei 

Sponsor/marked: Pieter, Ane 

Ungdomsutvalget: Tarjei, Sissel, Åsmund 

Kommunikasjon: Trine, Tarjei, Wanja 

 

 

Anders 

19/18-20 Vedtakssak 

Oppfølging av sak 131/16-18 - Uttak av dommere, hvor 

følgende ble vedtatt: 

Hver seksjon/ komite oppnevner en komite 2 + 1 (adm) som 

godkjennes av HS og Akademiet.  

 

Følgende komiteer spilt inn fra seksjonene godkjennes: 

 

Freestyle IDO: Øyvind Gulli, Emilie Bakken, Eirik Bolme 

Sportsdans: Michelle Lindøe Enger og Tanja Kleiven, Eirik 

Bolme 

Swing og Salsa: Trine Bekken, Sissel Myren og Eirik Bolme 

Sportsdrill: Lisa Mari Sæther og Stine Gjørtz, Eirik Bolme 

 

Følgende komite spilt inn fra seksjonene ble IKKE 

godkjent: 

 

Anne Cathrine 



Urbant: Huyen Huynh, Victor Prag, Yngvar Halvorsen 

(sendes tilbake pga aktiv danser) 

 

HS foreslår at Akademiet utarbeider et tydelig regelverk 

som ivaretar gode holdninger og slår ned på regelbrudd 

 

20/18-20 Orienteringssak 

Status seksjonenes breddeprosjekt 

Freestyle: Jobbet med formasjoner, seksjonen har klart å 

beholde de som ellers hadde pensjonert seg. 48 dansere i 

prosjektet.  

Sportsdrill:  

Artistisk gruppe er innført, tok gull i sin klasse. Håper å få 

med flere klubber med på denne konkurranseformen.  

Ønsker også å rekruttere klubber innen korpsdrill. Har 

opprettet en ressursgruppe som skal jobbe videre med dette.  

Jobber også å få til en summercamp.  

Swing: 

Salsa 2020 besøker Trondheim og Bergen for å komme dialog 

med klubber i og utenfor ND. 

Bredde ut i klubb: Klubber har søkt om å få besøk av dyktige 

instruktører fra ND. Prosjektet fungerer, dette når 

sosialdanserne våre.  

Videoundervisning: Har ikke klart å gjennomføre 

Boogie woogie formasjon-prosjekt: Dette er en måte å få 

dansere tilbake. Har fått med ildsjeler som har danset før. Det 

tar tid å sette i gang.  

Sportsdans: 

Jobbet med å ta ut dansere til ulike mesterskap. Vært en 

utfordring med økonomi.  

SFO prosjekt: Det er påmeldt 30 til SFO prosjekt 

Urbant:  

Knock out prosjektet: Slått sammen flere prosjekter. Har hatt 

knock out og Streetchallenge arrangementer over hele landet i 

mange byer.  

Utfordring med å arrangere NM.  

Drømmefanger har fått startet i flere bydeler.  

 

Det er ønskelig med kursing av prosjektledere og 

prosjektledere.  

 

Seksjons- 

lederne 

21/18-20 Vedtakssak: 

Budsjett 2019 

 

Presidentskapet ønsker å investere ytterligere i breddeaktivitet.  

I langtidsbudsjettet er det budsjettert med 1 million i 

underskudd.  

 

Gjennomgang av budsjettforslag. 

 

Vedtak: HS kan lage et budsjett med inntil 800.000 i 

underskudd.  

Frist for seksjonene å sende inn sine budsjett, samt søke om 

breddeprosjekter er 11. november.  

Michelle 



22/18-20 Orienteringssak: 

Internasjonal organisering 

 

WDSF ønsker å utvide med flere grener, og bla avholde 

konkurranser i de tradisjonelle IDO-grenene som Norge er 

store i. Hvordan skal ND forholde seg til dette? 

 

Anders drar til VM i Ørebro for å snakke med div. IDO-

representanter for å høre hvordan de forskjellige nasjonene 

forholder seg til dette. 

 

Michelle/ 

Anders 

23/18-20 Orienteringssak: 

Status økonomi 

 

Fullstendig regnskapstall for september foreligger ikke. 

Slik det ser ut nå styrer vi innenfor budsjett. 

 

Hovedstyret og seksjonene får tilsendt månedlige rapporter så 

fort de er ferdigstilt.Ca den 15. hver måned.  

 

Mona 

24/18-20 Orienteringssak: 

Moderniseringsprosjektet i NIF 

 

Status og veien videre.  

Hva innebærer dette for ND? 

Det ble informert om at dokumenter på NIFs hjemmesider. 

Vi må svare på høring inne 9. desember 

 

Anders 

25/18-20 Orienteringssak: 

Arrangement 

 

NM-veka og ungdomslekene 2019 

3 av seksjonene har meldt inn at de ønsker å være med i NM- 

veka: Seksjon for urbane stiler, sportsdans og Freestyle  IDO 

har meldt inn at de ønsker å være med.  

 

Åsmund/ Sissel 

26/18-20 Vedtaksak 

Christmas Dance 2018 og 2019 og NEC 2019 

 

Orientering om status i saken. 

Romerike Danseklubb (Norwegian Dance Danseklubb) og 

LSK Dans søker Norges Danseforbund om: 

• å la Norwegian Dance Danseklubb overta (fortsette) 

arrangementsansvaret for Norwegian Christmas Dance 

• opprettholde den budsjetterte støtten på 50.000,- for 

årets konkurranse, samt lisenser til WDSF 

konkurransene 

• la prosjektgruppen jobbe videre med planer om å 

samle flere av Norges Danseforbunds grener inn under 

en felles stor internasjonal konkurranse 

Pieter 

 



• å la Norwegian Dance Danseklubb ta ansvaret for 

North European Championship 2019 i tilknytting til en 

den internasjonale konkurransen CDF 2019. 

Vedtak: Opprettholde den budsjetterte støtten på 50.000,- for 

årets konkurranse, samt lisenser til WDSF konkurransene.  

 

27/18-20 Uttak til VM i salsa 2018 

Orienteringssak. Saken er behandlet i AU 

Det har kommet inn klage på uttaket til VM i salsa. 

Begge sider er hørt i saken, og det har fremkommet at ND har 

gjort flere feil i forbindelse med avholdelsen av NM i salsa 

som var uttakskonkurransen til VM.  

 

Vedtak: Begge parene som deltok i NM skal få tilbud om å 

reise til VM. Begge parene skal likestilles økonomisk såfremt 

seksjonen ikke har vedtak på at kun førsteparet skal dekkes. 

 

 

28/18-20 Vedtakssak:  

VM Disco 2018-Dispensasjonssøknad duo Thea Jarulf 

Berget/Marit Finne og Joakim Visnes og Serina Erzengin 

 

(Saken er behandlet pr mail) 

 

Vedtak: Godkjent  

 

 

29/18-20 Eventuelt:  

Nominering til Idrettsgalla 2019:  

Seksjonen fikk mandat til å ta dette opp i sine styrer og melde 

tilbake dersom de har kandidater. 

 

Struktur i forhold til styremøter 

Saken ble ikke diskutert på grunn av mange saker innenfor 

møtets tidsramme.  

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Protokoll  
Styremøte nr 4 – 2018-2020 

 

  

 

                                                Dato:      29.oktober   

                                          Tidspkt.:  kl. 19.00 – 23.00 

                                                                    

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

 

 

        
Innkalt:  

Anders Gogstad  

Michelle Lindøe Enger  

Anne Ragnhild Olstad   

Jo Inge Norum  

Trine Dehli Cleve  

Tarjei Svalaskog  

Monica Molvær (ankom per telefon 20:45)  

Even Gulli  

Ane Omdal Aune  

Sissel Myhren (Swing & Salsa) (Ankom 19:25)  

Åsmund Eggen (Urbant)  

Bettina Wichmann (Freestyle & IDO grener)  

Stine Gjørtz (Sportsdrill) (Forlot møte 21:00)  

Sigurd Ringvoll (Sportsdans)  

Mona Kristiansen (adm)  

  

Meldt forfall:  

Anders Gogstad (inhabiliet)  

Jo Inge Norum  

Ane Omdal Aune  

Mona Kristiansen  

  

Gjester:  

Juridisk avdeling Norges Idrettsforbund (NIF) v/Henriette Hillestad Thune og Tord Jordet 

(begge per telefon 19:15-19:45)  

Sanksjonsutvalget i Norges Danseforbund (ND) v/Bjørn Ruud  

Prosessfullmektig Morten Justad Johnsen  

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

28/18-20 

 

Godkjenning av innkalling  
Innkallingen ble godkjent.  

  
Inhabilitet i forhold til saker på agendaen 
Medlemmenes habilitet ble vurdert.  

Anders Gogstad deltok ikke på møte pga. av inhabilitet.  

Anders 



Ingen av de fremmøtte styremedlemmene ble erklært inhabile.  

  

Saker til eventuelt  

Ingen saker til eventuelt  

 

 

39/18-20 Vedtakssak  

Sak unntatt offentlighet.   

 

Michelle 

 



    

 

 

 

 

Referat 

 

 Hovedstyremøte nr. 5 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:      10. desember 2018   

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 21.00 

                                                 Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Til stede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Even Gulli, Sissel Myren, 

Bettina Wichmann, Åsmund Eggen, Pieter Spilling, Ane Omdal Aune, Anne Cathrine Røste (adm)  

 

Meldt frafall:, Sigurd Ringvoll, Wanja Nerli, Monica Molvær, Tarjei Svalastog, Jo Inge Norum, Trine 

Dehli Cleve,Mona Kristiansen (adm) 

 

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

  

31/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt: 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

Åsmund er inhabil i forhold til sak 35/18-20 

 

• Saker til eventuelt: NEC 

 

 

 

Anders 

32/18-20 Personal 2019 

Vedtak: 

Presidentskapet ønsker en gjennomgang med administrasjonen 

19. desember kl  12.00.  

Anders 

33/18-20 Vedtakssak: 

Konkurranselisens for parautøvere. 

Skal parautøvere og ledsagere betale konkurranselisens på lik linje 

med andre utøvere? 

 

Vedtak  

Alle parautøvere og ledsagere skal betale konkurranselisens på 

lik linje med andre utøvere.  

 

Klubbene får integreringsmidler for å dekke konkurranselisens 

for parautøvere og ledsagere.  

 

 

Michelle 

34/18-20 Orienteringssak 

Invitasjon til særforbundene om å presentere sine kandidater til 

Norsk Idretts Æresgalleri. 

 

Presidentskapet har fremmet Øyvind Gulli som kandidat til Norsk 

Idretts Æresgalleri.  

 

Anders 



 

35/18-20 Komite for uttak av dommere oppfølgingssak: 

Vedtakssak 

Oppfølging av sak 131/16-18 og 19/18-20  - Uttak av dommere, 

hvor følgende ble vedtatt: 

Hver seksjon/ komite oppnevner en komite 2 + 1 (adm) som 

godkjennes av HS og Akademiet.  

Følgende komite spilt inn fra seksjonene ble IKKE godkjent: 

 

Urbant: Huyen Huynh, Victor Prag, Yngvar Halvorsen (sendes 

tilbake pga aktiv danser) 

 

Nytt vedtak fra seksjonen for urbane stiler:  

Urbane stiler innstiller følgende personer til oppnevning til komitee 

for uttak av dommere: 

Huyen Huynh 

Åsmund Eggen 

Eirik Bolme 

 

Vedtak: 

Komiteen godkjennes. 

 

 

  

 

Anne Cathrine 

36/18-20 Gjennomgang av kriteriene for utdeling av NM – medaljer. 

Vedtakssak 

Gjeldene kriterier:  

NDs offisielle NM medaljer skal deles ut:    

• I Norgesmesterskap i Elite klassene i aldersklassene    

fra 13. år og oppover for kvinner og menn.  

 

• Det må delta minst 10 soloer / 6 par / 6 grupper / 6 

formasjoner i en klasse for at utøverne skal være 

berettiget NM medaljer.  

  

• De 3 øverste plassene premieres med NM medaljer.   

  

• Det skal deles ut en medalje til hver utøver.   

  

• Arrangør sørger selv for pokaler til premieutdeling.   

 

  

I konkurranseinvitasjonen skal det gjøres kjent at det konkurreres 

om NM medaljer, og hvilke regler ND har for utdeling av disse.  

  

Forslag til endring:  

• NDs offisielle NM medaljer skal deles ut:   I 

Norgesmesterskap i duo og solo Elite klassene i 

aldersklassene fra 13. år og oppover for kvinner og menn.  

Det ble votert over forslaget: 

7 stemmer for  

3 stemmer mot 

 

 

Vedtak:  

Nye regler: 

 

Anders 



NDs offisielle NM medaljer skal deles ut:    

• I Norgesmesterskap i duo/par og solo Elite klassene i 

aldersklassene fra 13. år og oppover for kvinner og 

menn. 

 

• De 3 øverste plassene premieres med NM medaljer.   

  

• Det skal deles ut en medalje til hver utøver.   

  

• Arrangør sørger selv for pokaler til premieutdeling.   

 

  

I konkurranseinvitasjonen skal det gjøres kjent at det konkurreres 

om NM medaljer, og hvilke regler ND har for utdeling av disse.  

 

37/18-20  Forslag til endring av kapittel 6 i sanksjonsreglementet 

 

 

Slik er teksten pr nå: 

§6.  Anmeldelsen må inngis innen tre dager etter at den berørte ble 

eller burde ha blitt 

kjent med forholdet. Anmeldelsen skal sendes per e-post eller på 

annen etterviselig måte. 

 

Sanksjonsutvalget ønsker å endre kapittel 6 frister til: 

§6 Anmeldelsen/klagen må sendes innen rimelig tid etter at den 

berørte burde ha blitt kjent med foreholdet. Anmeldelsen skal 

sendes per e-post til administrasjonen eller til sanksjonsutvalget, 

merket med dato og avsender. 

 

Dersom varselet er mangelfull, skal administrasjonen hente inn 

tilstrekkelig informasjon. 

 

Årsaken til endringen er at sanksjonsutvalget må avvise klager 

dersom den har kommet inn etter fristen.  

 

 

Saken ble diskutert og hovedstyret kom frem til følgende:  

 

 

§6 Anmeldelse/klagen/bekymringsmelding som ikke gjelder 

konkurranseavvikling må sendes innen rimelig tid etter at den 

berørte burde ha blitt kjent med foreholdet. Varsel skal gå til 

varsling@dansing.no merket med dato og avsender. 

Anmeldelsen/klagen/bekymringsmeldinge behandles av 

generalsekretær og president som i felleskap bestemmer hva 

som skal gjøres videre med varslet. 

 

Vedtak: 

Endringen godkjennes og trer i kraft straks uten 

tilbakevirkende kraft.  

 

Anne Cathrine 

38/18-20 varsling@dansing.no 

Forslag: varsling@dansing.no går til generalsekretær og president 

som i felleskap bestemmer hva som skal gjøres videre med varslet.  

 

Vedtak: Godkjent 

 

Michelle/ 

Anders 

39/18-20 Vedtakssak Michelle 

mailto:varsling@dansing.no
mailto:varsling@dansing.no
mailto:varsling@dansing.no


Godkjenning av budsjett og orientering om økonomi 2018 

Det ligger an til overskudd i 2018. 

Budsjett for 2019 ble lagt frem  

 

Vedtak: 

Budsjettet 2019 er godkjent. 

Seksjonsledere ble bedt om å gå igjennom resultatregnskap for sin 

avdeling og følge opp de ulike prosjektposter og avvik i forhold til 

budsjett. 

 

  

40/18-20 Orienteringssak: 

Moderniseringsprosjektet i NIF 

 

Anders orienterte 

 

Anders 

41/18-20 Ledersamling og DanceAwards 2019 

Prosjektgruppe for ledersamling 2019: 

Anders, Sissel, Anne Cathrine 

 

Vedtak: Dance Awards skal arrangeres i 2019  

Prosjektgruppe opprettes av adm og presidentskapet. 

Forslag til kandidater jury tas pr mail.   

 

 

Anders 

42/18-20 Representasjon 2019 

 

Vedtak:  

WRRC 07.-09. mars 2019, Praha/Tsjekkia: Anne Ragnhild 

- WDSF 08.-09. juni 2019, Budapest/Ungarn: Michelle 

- WBTF - TBA: Limoges FR 25,26,27 januar: Sportsdrill    

sender mail vedr sted og   dato 

- IDO - TBA: Roma : Anders 

 

 

 

Anders 

43/18-20 Status prosjekter 

AU ønsker tilbakemelding fra seksjonslederne på hvordan 

gjennomføringen har vært i 2018. 

 

 

44/18-20 Eventuelt 

Møteplan 2019: 

25/1   AU 

25/2  Hovedstyret  

18/3  AU  

 8/4   Hovedstyret 

13/5   AU 

17/6   Hovedstyremøte  

 

 

 

NEC:  

North European Championships, WDSF (NEC): 

Konklusjon: Landene i NEC samarbeidet har godkjent at Norge 

arrangerer NEC uten klasser for barn (juvenile) i overenstemmelse 

med barneidrettsbestemmelsen i Norge. 

 

 

 

 

 



 

 

 



    

 

 

 

 

Referat 

 Hovedstyremøte nr. 6 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:      25. februar 2018   

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 21.00 

  

 

 

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Åsmund Eggen, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Anne Cathrine Røste (adm)  

 

Meldt frafall: Ane Omdal Aune, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, Bettina 

Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll Mona Kristiansen (adm) 

 

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

  

44/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt: 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt:  

 

Ansettelse av ny GS 

Orientering om minnefond i Danseregion Nord 

 

 

 

Anders 

45/18-20  Vedtakssak 

Representasjon HS 2019 

Se vedlegg under 

Anders 

46/18-20 Vedtakssak: 

Sak fra ankeutvalget 

Sakspapirer er sendt separat 

Sak unntatt offentlighet 

Vedtak:  

Hovedstyret har oppnevnt advokat Niels R. Kiær til ankeutvalget i 

gjeldene sak.  

 

 

Michelle 

47/18-20 Vedtakssak 

Mandat Akademiet 

Mandat til Akademiet må oppdateres i forhold til endring av navn 

på komiteen. 

Andre endringer:  

• Akademiet skal ikke behandle klager på dommere og 

trenere.  

• Akademiet oppnevnes for tingperioden. 

Michelle 



• Hver seksjon/ komite har 1 stemmeberettiget medlem i 

utvalget.  

Vedtak: 

Godkjent 

Innstillingen godkjennes og komiteen er gjeldende til neste ting. 

Den sittende komiteen sitter til ny komite er oppnevnt. 

 

48/18-20 Oppnevning Akademiet 2019-2020 

Vedtakssak 

Medlemmer til trener- og dommerkomiteen for tingeperioden: 

Komiteen skal bestå av 1- 2 representanter fra hver seksjon/komite. 

Disse medlemmene innstilles av seksjonene og komite for 

sportsdrill. Personene bør ha fagkompetanse og erfaring som er 

relevant i forhold til arbeidsområdene og både trenere og dommere 

skal være representert. Hver seksjon/ komite har 1 stemmeberettiget 

medlem i utvalget. 

 

I tillegg skal komiteen bestå av følgende rådgivende organer uten 

stemmerett: en representant fra HS, utdanningsansvarlig i ND, samt 

NDs ansvarlige kontaktperson i WDSF PD.  

 

Leder for komite: Leder av komiteen innstilles av den sittende 

komiteen og oppnevnes av Hovedstyret i Norges Danseforbund. 

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende. De 

stemmeberettigete har mulighet til å avgi elektronisk stemme, 

dersom de er forhindret til å møte på styremøtet. 

 

Følgende personer innstilles til Akademiet i perioden 2018-2020:  

 

Leder: Erling Langset 

Urbant: Huyen Huynh 

Freestyle IDO: Heidi Jappé og Nancy Gogstad 

Swing/salsa: Aina Nygård - Sissel Myren  

Sportsdans/linedance: Erling Langset, Raymond Sarlemijn 

Sportsdrill:  

 

Representant fra HS: Michelle Lindøe Enger 

Representant for adm: Utdanningsansvarlig 

PD: Anita Langset 

 

Vedtak: 

 

Innstillingen godkjennes og komiteen er gjeldende til neste ting. 

 

Administrasjonen dobbeltsjekker med seksjonene om 

representanter. 

 

Michelle 

49/18-20 Vedtakssak 

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere 

 

Oppdatert regelverk er vedtatt av Akademiet 

Vedtak: 

Vedtatt 

 

Michelle 

50/18-20 Vedtakssak 

Kongepokal 2019 

I fjor ble pokalen delt ut i Disco og Break. 

Anders 



Sportsdrill ble innstilt som neste til å få pokalen dersom vi får en 

pokal til. 

 

Vedtak: 

H.M. Kongens pokal for 2019 går i år til swing og salsa seksjonen 

og til  Sportsdrill, dersom vi får flere pokaler og konkurransene 

tilfredsstiller kriteriene.  

Seksjonene må raskt gi tilbakemelding dersom det viser seg å ikke 

være nok deltagelse.  

Tildeling går til seksjoner etter rulleringsprinsippene, dersom ND 

får ekstra pokal skal denne gå til en gren. 

 

 

Nytt vedtak pr mail: 

Swing og salsa seksjonen har takket nei til Kongepokalen i år, 

grunnet for få utøvere.  

Kongepokal 2019 går til sportsdans etter rulleringsprinsippet. 

 

Rulleringsprinsippet tas opp til diskusjon på neste hovedstyremøte 

for tildelinger videre. 

 

 

51/18-20 NIFs Hedersbevisninger 

Vedtakssak 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

har 

to hedersbevisninger (utmerkelser): 

• Æresmedlem 

• Hederstegn 

 

Vedtak: 

ND innstiller følgende kandidat: Grethe Andersen  

 

Anders 

52/18-20 Rapportering på breddemidler 

Vedtakssak 

AU har tildelt prosjektmidler på bakgrunn av søknader fra 

seksjonen. 

 

Vedtak: 

Rapportering skal skje i forkant av hvert HS-møte i utvidet skjema 

(prosjektmal med rapportering). 

Adm følger opp rapportering i samarbeid med prosjekteier/ 

prosjektleder i de ulike prosjektene.  

Ønsker elektronisk rapporteringssystem for 2020 

 

Michelle/ 

Anders 

53/18-20 Rutiner for utsendelse av informasjon 

Orienteringssak 

Oppfølging fra ledersamling. 

Alt som går ut av info fra adm til seksjoner og klubber, skal HS stå 

på kopi.  

 

Innkallingen til HS skal gå til seksjons- og regionsledere.  

Innkalling AU til AU skal til AU, vedtakene skal til HS.  

Innkalling og referat legges i trello.  

 

 

Anders 

54/18-20 Permisjon for Ane Aune 

Orienteringssak 

Anders 



Ane Aune har fått jobb som daglig leder i Kristiansand Danseklubb. 

I forhold til NIFs lov § 2.6 så må «Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse .. fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan 

ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.» 

 

Ane Aune er derfor i permisjon fra og med styremøte nr 6- 18-20. 

 

NIFs lov § 2.6 er diskusjonssak under tinget: Dersom loven endres i 

forhold til stillingsbrøk, vurderes permisjonen på ny.  

 

Vedtak:  

Styret ønsker å sende inn søknad. til NIF for å beholde Ane i styret. 

Hun er permittert inntil videre. 

 

55/18-20 Idrettstinget 

Orienteringssak 

Mange viktige saker på agendaen: 

I forhold til lovrevisjon er følgende lovendringer viktige for ND:  

 

§2.6 

Vi ønsker en spesifisering av begrepet arbeidstager i §2.6: Hvor går 

grensen på hva som er definert som arbeidstager ?  

 

§ 2-4  

Her bør det kanskje være opp til særforbundene selv å kunne gi 

dispensasjon ?  

 

§10-4: Må følges opp bedre av Idrettskretsene: Idrettslaget må være 

medlem av de i de særforbund som organiserer idretten lagene 

driver. 

Det er dessverre mange Idrettslag som driver dans under 

«mosjonsidrett» uten å registrere medlemmene hos oss.  

Har for eksempel fotball samme problemstilling?  

 

Ny navnelov for idrettslag skal også på tinget:  

Vi har mange medlemsklubber som ikke har fått lov til å bruke 

navnet sitt av idrettskretsen og mange som vil bli medlem hos oss 

får problemer med dette. For oss vil det være positivt med en 

endring av regelverket.  

Administrasjonen utarbeider et forslag som sendes til NIF.  

 

Norges Danseforbund har ikke sendt inn forslag om endring i 

barneidrettsbestemmelsene. 

Adm sjekker handlingsrom 

 

 

Anders 

56/18-20 Årshjul  

Årshjul for HS må utarbeides. 

 

Ansvar: Administrasjonen  

 

 

Anne Ragnhild 

57/18-20 Status økonomi 

Foreløpig regnskapsrapport gjennomgått.  

 

Budsjett 2019:  

Rapporter skal sendes ut 1 gang pr mnd.  

 

Bedre rutiner må på plass: Avventes til ny GS er på plass. 

 

Michelle 



58/18-20 Diskusjonssak:  

Åpne påmeldingslister 

 

Er det opp til arrangør å bestemme om vi skal ha åpen eller lukket 

påmelding? 

I noen konkurranser ligger det åpent hvem som skal delta på 

konkurransen i andre ikke. 

Bør det være lik praksis for alle konkurranser ? 

 

Saken sendes til høring i seksjonene 

 

Adm 

59/18-20  

Frikort til idrettsarrangementer  

Diskusjonssak 

 

Det er nye regler fra NIF: 

 

 

«1. januar 2019 ble det innført nye regler for naturalytelser. 

Endringene får også konsekvenser for NIF sitt frikort til 

idrettsarrangement som nå blir en skattepliktig fordel. 

Derfor avvikles ordningen og de av dere som har et slikt frikort, bes 

makulere kortet.  

 

Vi ber dere informere internt om dette til de som bruker frikort i 

dag.» 

 

Hvordan vil dette påvirke våre tillitsvalgte ?  

 

Vedtak: 

Tillitsvalgte i ND beholder sine kort for å komme gratis inn på 

NDs arrangementer.  

 

 

Bettina 

60/18-20 Søknad om støtte i forbindelse med Christmas Dance. 

Sak vedtatt av AU 

Arrangementet gikk med underskudd på 207 430 som er dekket 

gjennom private midler (se vedlegg 1). 

 

Hvilken klubb skal arrangere NEC og Christmas Dance 2019 må 

snarlig avklares. 

 

 

Vedtak fra AU  

Det er ubrukte midler på sportsdans på budsjettet til sportsdans. 

Dersom endelig regnskapsrapport for Danseforbundet viser at dette 

stemmer, bevilges inn til 50.000 fra overskuddet fra seksjonen. 

Det er også kun brukt 50.000 på internasjonale mesterskap, og 

budsjettet er kr 100.000. Det bevilges 50.000 fra denne potten.  

Forutsetning for tildelingen er at det leveres regnskapsrapport fra 

godkjent regnskapssystem.  

 

Vedtak: 

Adm sender mail til Pieter Spilling om at det må levere 

regnskapsrapport fra godkjent regnskapssystem før HS kan vedta 

tildeling av midler. Dersom rapport er godkjent bevilges Christmas 

Dance resterende overskudd fra sportsdans seksjonen begrenset 

oppad på inntil 50 000 kr og resterende budsjett på 50 000 kr på 

internasjonale mesterskap. 

Anders 



 

Det må komme en avklaring på hvilken klubb som arrangerer 

Christmas Dance / NEC innen 10. mars 2019. Michelle sender 

saken videre til sak til sportsdans seksjonen for avklaring. 

 

 

 

60/18-20 Eventuelt 

1)Presidentskapet orienterte om ansettelse av Tonje Røiland (TR) 

som ny generalsekretær i ND og hovedstyret slutter seg til 

avgjørelsen om å ansette TR. 

Avtalt lønn ligger innenfor budsjett for 2019 og det er inngått en 

bonusavtale på eventuelle nye sponsormidler som TR inngår. Dette 

gjelder ikke for eks: prosjektstøtte som Drømmefangeren eller 

sponsoravtaler der sponsor/legat/stiftelse ikke godkjenner slik 

utbetaling. 

TR begynner i stillingen 1. april 2019. 

 

2)Orientering av minnefond 

Region Nord har dessverre mistet to veldig dyktige dansere og 

ledestjerner i løpet av veldig kort tid i både Mattias Langseth 

Eliassen og Elias Dypaune som tragisk gikk bort nå i høst/vinter. 

 

I den forbindelse så har vi begynt å jobbe med å sette opp ett fond, 

til ære for Mattias, og nå som Elias gikk bort så ligger det forslag 

om det samme her - begge familier synes det er en positiv ide. 

 

Tanken er å støtte dansere i brytningsfasen på vei inn eller allerede 

tatt ut på landslag, eller som trenger ekstra ressurser for å hente inn 

trenerkapasitet pga manglende utfordring i egen region/nærmiljø, 

evt også kan brukes for å søke om stipend og reisedekning til 

konkurranser internasjonalt. 

 

 

 

Møteplan 2019: 

18/3  AU  

 8/4   Hovedstyret 

13/5   AU 

17/6   Hovedstyremøte  

 

 

 

Anders 

 

 

 

 

Vedlegg 1: sak 45/18-20 

 

 

25.-27.jan WBTF AGM WBTF 2019 Limoges/Frankrike Stine ? 

1. mars Salsa NM i salsa Oslo  

07.-09.mar Swing WRRC AGM 2019 Praha/Tsjekkia 

Anne 

Ragnhild 

26.-28.apr Drill NM Sportsdrill 2019 Askøy  

25.-26.mai FDJ 

Norgesmesterskapet i freestyle & 

slow 2019 Oppsal arena 

Anders 

08.-09.jun Sportsdans WDSF AGM 2019 Budapest/Ungarn Michelle 



29.-30.jun Sportsdans 

Norgesmesterskapet i standard & 

latin 2019 Stavanger 

Anne 

Ragnhild 

29.-30.jun Urbant NM Breaking & Hip Hop Battle Stavanger 

Anne 

Ragnhild 

27.-28.jun IDO IDO AGM 2019 Roma/Italia Anders 

02.-03.nov IDO 

Norgesmesterskapet i IDO-grener 

2019  Bingsfosshallen 

 

08-10.nov Urbant Norges mesterskap i IDO Bergen  

02.nov Swing Norgesmesterskapet i swing 2019 ikke tildelt  

23.nov Sportsdans Norgesmesterskapet i 10-dans 2019 Bergen  

06.-08.des Sportsdans Christmas Dance Festival Oslo Gardemoen  

  

  

 



    

 

 

 

 

REFERAT 

 Hovedstyremøte nr. 7 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:      Mandag 8.april 

                                          Tidspkt.: kl. 17.00 – 21.00 

  

 

 

Sted:        Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Åsmund Eggen, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve,  

Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd 

Ringvoll, Tonje Røiland (adm) 

 

Via skype: Sissel Myren og Sigurd Ringvoll 

 

Meldt frafall: Even Gulli, Bettina Wichmann, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, Monica Molvær 

 

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

  

61/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt. 

Innkallingen kom sent pga av GS skifte, skal komme 7 

dager før. 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

Ingen meldte seg inhabile 

 

• Saker til eventuelt:  

1. Respons på møteinnkalling 

2. Varslingssaker – Hvordan skal de håndteres? 

3. Barents Games 

4. Helgen 14/15 juni 

 

Anders 

62/18-20 Økonomi 

Regnskap 2018 fremlegges og underskrives 

Årsberetning 2018 legges frem og underskrives 

 

Årsoppgaven og Årsberetningen ble sendt ut i HS møtet. 

 

Vedtak: 

- Årsoppgaven signert. Årsberetningen gjøres klar etter påske. 

- GS sjekker frist for innlevering.  

- Oppfølging av Vigdis (regnskap) i forhold til Ting vedtak, samt 

rydde opp i evt.feilrapporteringer.  

- Bedre kommunikasjon mellom seksjon og admin i forhold til 

budsjett.  

 

 

 

 

Michelle 



Konklusjon i etterkant: 

- Frist for innlevering av Årsoppgaven er 30.06 

- Vigdis er fulgt opp i forhold til Ting vedtaket og 

opprydningen er i gang med feilrapporteringene. 

- Hver seksjonsleder har fått tilgang til OneStop og kan følge 

med på egne tall. 

 

Til oppfølging: 

Årsberetningen gjøres klar. 

63/18-20 World Cup i Boogie Woogie  

Vedtakssak 

Swing og salsaseksjonen søker om tillatelse og støtte til å 

gjennomføre en World Cup i Boogie Woogie oktober/november 

2019. 

 

Dette blir i forbindelse med årets NM i swing. Da vi ikke har 

arrangør ønsker vi å lage et stort arrangement på Scandic Hell Hotel 

i Stjørdal. 

 

Dette var et stort ønske fra det internasjonale forbundet om en 

konkurranse da de i 2019 savner sårt arrangører.  

 

Håper hovedstyre ser muligheten til å støtte en internasjonal 

konkurranse både for å skape rekruttering med markedsføring og 

styrke vårt internasjonale samarbeid. 

 

Forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

Det sjekkes om det er satt av midler til NEC for å kunne se hvor 

mye som eventuelt er til rådighet. HS er positive til arrangementet, 

men avventer svar i forhold til økonomisk støtte. 

 

Til oppfølging: 

Saken er ikke konkludert. 

 

Sissel 

64/18-20 Nytt medlem Akademiet 

Vedtakssak 

 

Se tidligere vedtak sak 48/18-20 

Vedtakssak 

Medlemmer til trener- og dommerkomiteen for tingperioden: 

Nytt vedtak elektronisk: 

Sportsdrill innstiller Lisa Marie Sæther som sin representant. 

 

Vedtak:  

Godkjent 

 

Michelle 

65/18-20 Økonomisk støtte til trenere/reiseleder til internasjonale 

konkurranser i 2019.  

 

Vedtakssak 

(Saksgrunnlag sendt separat på mail) 

Søknad fra Sportsdrill omhandlet økonomisk støtte til 

trenere/reiseleder til internasjonale konkurranser i 2019.  

Toppidretten og antall drill-utøvere som deltar internasjonalt har økt 

de siste årene og i den forbindelse ser teknisk komite det som 

uansvarlig å kun sende 2 trenere/ledere for en gruppe med over 30 

utøvere. Særlig sårbart dersom noe uforutsett oppstår og en av 

Stine 



laglederne må reise hjem med en utøver, da vil det prinsipielt stå 

igjen en person med ansvaret for resten av utøverne. 

 

TC har det faglige ansvaret rundt mesterskapet mens reiseleder tar 

seg av det praktiske. De 3 største klubbene (eller de seksjonen 

utnevner) stiller i tillegg med en klubbansvarlig hver. KA er 

ansvarlig for sine utøvere + eventuelle tildelte utøvere fra andre 

klubber. Dette tildeles enten av ND eller TC.  

Gruppen på 6 ansvarlige danner en reiseledergruppe med ansvaret 

for delegasjonen.  

 

 I år ønsker Teknisk komité å kreve at de 3 største klubbene sender 

egne trenere, dette for å sikre at vi har nok ressurser til landslagets 

sikkerhet til enhver tid. Vi ser at vi ikke kan kreve dette uten å gi en 

kompensasjon til de klubbene som blir pliktet til å sende en ressurs. 

Vi søker derfor hovedstyret om å se på muligheten for å innvilge 

midler til teknisk komité for å kunne gi en kompensasjon til de 

aktuelle klubbene. Teknisk komite søker derfor 45.000kr til å styrke 

landslagene våre. 

 

Vedtak: 

Det bør være likt som i alle seksjoner. Teknisk komite dekker 

utgiftene over eget budsjett. 

 

66/18-20 Utvidet budsjett til sportsdrill 

Vedtakssak 

 

Saksgrunnlag sendt separat på mail: 

Sportsdrill ønsker å avholde landslagssamlinger for landslagene slik 

at de skal få en trygghet på hverandre, bedre samholdet mellom 

utøverne og landslagsrollene og gi utøverne spesialtilpasset trening 

mot de internasjonale mesterskapene. Vi avholdt landslagssamling i 

2018, men her var egenandelen svært høy, og ettersom at ressursene 

ikke var tilstrekkelig for et så stort landslag så ga ikke samlingen et 

tilfredsstillende resultat, og vi ser at vi må tilrettelegge og bygge 

opp samlingen annerledes ved neste sesong. Vi ønsker dermed at 

landslaget skal få jobbe sammen over flere samlinger og knytte 

bånd og få trening både drillteknisk og mentalt over tid som vil gi 

bedre resultater. 25.03.19  

 

Vi søker om å utvide budsjettet for 2020 med 170.000kr for å kunne 

legge til rette for å styrke landslaget med landslagssamlinger mot 

Verdensmesterskapet 2020 og Europeancup 2020.  

 

Vedtak:  

Ses opp mot medlemsregistreringen. Avhengig av å rekruttere da 

det danner grunnlaget for tildelingen. 

 

Stine 

67/18-20 Idrettstinget 2019 

 

Norges Kampsportforbund har kommet med følgende innspill 

vedrørende lovrevisjonen i NIF og ber om støtte fra forum for 

fleridrettsforbund på følgende innspill:  

 

THH33 og 34 §2-8: Forslaget støttes! Habilitetsbestemmelsene i 

NIFs lov gjøres enklere og tilpasses utifra stiftelsesloven i stedet for 

forvaltningsloven. Det bør etableres unntak for tillitsvalgte som 

styremedlemmer i selskaper som idretten selv har etablert. 

Anders/ Tonje 



THH36 og THH68: Minoritetsvern bør kunne innføres for idrettslag 

og særforbund som organiserer flere grupper/seksjoner som hver for 

seg kunne vært selvstendige org.ledd i NIF. Et eksempel på bruk av 

slikt vern kan være f.eks. dersom en gruppe i idrettslaget ønsker å 

selge treningslokaler/ anleggsmasse på bekostning av resten av 

gruppene.  

THH62-65; Stemmegivningen bør være fri slik at den som avgir 

stemme ikke forpliktes til å stemme på kandidater vedkommende 

ikke ønsker valgt. Da kan valgte kandidater også mer reelt se hvor 

stor tillit de har fått. 

THH117: Idrettsstyret bør, som alle andre styrer i org. leddene, 

legge inn påtale til domsutvalget med påstand om eksklusjon i de 

tilfeller styret mener det er riktig. Idrettsstyret bør ikke ha 

myndighet til selv å ekskludere etter frata tillitsverv. Det strider mot 

maktfordelingsprinsippet. 

THH150-151 og THH160: Slik bestemmelsene om 

fleridrettsforbund er utformet i loven i dag er det ikke behov for 

dette. Det er kun relevant dersom et fleridrettsforbund defineres 

som et forbund som organiserer flere idretter i avd./seksjoner som 

oppfyller de til enhver tid gjeldene kriteriene til å kunne være egne 

selvstendige særforbund innenfor den olympiske bevegelse. Da blir 

også kommentarene til THH36 og THH68 relevante. Det bør også 

vurderes i.f.m. med moderniserings-prosessen hvorvidt dagens krav 

om at et forbund må være én juridisk enhet videreføres eller om det 

holder at dette er ett org. ledd tilsluttet NIF, jf. §6-4 (2). Alt dette 

bør utredes nærmere. 

THH156: «Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor 

NIF må være godkjent av og underlagt kontroll av særforbundet.» 

Denne lovteksten er relevant når klubber står tilsluttet flere 

idrettsorganisasjoner utenfor NIF og de internasjonale særforbund. 

Norges Kampsportforbund har samarbeidsavtaler med 25 

stilartsorganisasjoner. 

THH200-202 og THH207: Forslaget om at beslutningen fattes etter 

at særforbund, idrettsråd og NIF er hørt oppleves å være 

tilfredsstillende forsvarlig behandling og at idrettsstyret kan 

fastsette nærmere bestemmelser. 

Vedtak: 

- Forslagene gjennomgås nærmere.  

- Kandidatur til rollen som Idrettspresident ble også tatt opp i 

denne sammenheng. ND støtter Svein Mollekleiv. 

 

Til oppfølging: 

Vi er i gang med å gå gjennom forslagene nærmere. 

 

68/18-20 Vedtakssak 

Ordning rundt Team captain 

 

Vedtak: 

En reise per år per ansatt behøver ikke være som Team captain. 

Saken legges under eventuelt, sak 5. 

Anders/Tonje 

69/18-20 Kongepokal 2020 

 

Hva skal være kriteriene for utdeling Kongepokalen de neste årene. 

Skal vi fortsatt ha et rulleringsprinsipp? 

 

 

Anders 



Vedtak: 

Rulleringsprinsippet fortsetter som før. 

 

Til oppfølging: 

Søke om en ekstra pokal. 

 

70/18-20 Åpen eller lukket påmelding til konkurranser: 

Vedtakssak 

Er det opp til arrangør å bestemme om vi skal ha åpen eller lukket 

påmelding? 

I noen konkurranser ligger det åpent hvem som skal delta på 

konkurransen i andre ikke. 

Bør det være lik praksis for alle konkurranser? 

 

Saken er sendt på høring: 

Freestyle IDO seksjonen: 

Konkurranser i Freestyle og IDO grener har absolutt ingen behov 

for å skjule de påmeldte i noen konkurranser. Vi har hele tiden 

ønsket at det skal være en åpne profil mot dansere, trener og 

foreldre. Dette gjelder i høyeste grad også i konkurranser.  

Ettersom Freestyle og IDO er den klart største aktøren i form av 

antall konkurranser i løpet av en sesong, samt antall deltakere og 

publikum pr. konkurranese ber vi om at vår holdning til dette tema 

vektlegges. For våre konkurranser vil det være uaktuelt å skjule 

deltakere 

Vi har etablert et konkurransesystem som er tuftet på tilgjengelighet 

å forutsigbarhet. Publikum og dansere viser at de setter pris på dette 

gjennom at antall deltakere og publikum på konkurransene igjen 

øker. 

Basert på erfaringer, seksjonen og klubbene har gjort, ifm. 

etablering av skjulte dommerpanel før konkurranse anser vi at det er 

en helt feil vei å gå å lukke igjen mer. Det samme gjelder vel også 

for resten av NIF som jobber med mer åpenhet ikke mer lukkede 

dører. 

Swingseksjonen 

Seksjonen for swing og salsa hadde følgende vedtak i 
saken: 

Bør være lik praksis til alle. Det står i den generelle konkurranse 

håndbok i dag. At etter hoveddommer har godkjent listen skal den 

legges ut. - det som burde kanskje være med er hvis man får 

henvendelse i forhold til person vern kan arrangør/seksjon velge å 

holde startliste hemmelig (eksempel barn med hemmelig adresse 

hvor vi fikk forespørsel om å ikke legge ut navn på barnet) 

Seksjonen i swing og salsa støtter dagens reglement 

Vedtak:  

Seksjonen bestemmer selv om det skal være åpne eller lukkede 

påmeldingslister. 

 

Tonje 

71/18-20 NM veka  

 

NIF bekreftet arrangør for NM-Veka 2020: 

- Vinter, Lillehammer uke 13 

- Sommer, Hamar uke 26 

Tonje 



 

Nytt for 2020 blir at NM-veka deles opp i en vinterutgave og en 

sommerutgave. Slik vi har forstått det kan Dans velge selv hvilken 

uke vi ønsker å delta på, for ordensskyld kan vi delta på begge.  

 

For 2021 blir vinterutgaven i Stjørdal og sommer i Sarpsborg. Dato 

er ikke vedtatt. 

 

Vedtak: 

Seksjonene avgjør om de ønsker å delta. 

GS sjekker frist for påmelding.  

 

Konklusjon i etterkant: 

Frist for påmelding sommer 2020 og vinter/sommer 2021 er 15.mai 

2019. Vinteren 2020 er et pilotprosjekt. 

 

72/18-20 Saker til eventuelt:  

 

1.Respons på møteinnkalling 

Viktig at det svares på møteinnkallingen. 

 

2.Varslingssaker – Hvordan skal de håndteres? 

Denne saken ble det ikke tid til å gå gjennom på dette møtet. 

 

3.Barents Games 

Konklusjon i etterkant: 

Region Nord- Norge har fått godkjent deltagelse for to personer på 

et møte i Murmansk med følgende krav: 

• Kartlegging av deltagere som evt.vil komme til Barents 

Games, dvs. antall per land, alder og nivå. 

• Kostnaden dekkes av Regionen. 

 

HS vil behandle saken om Barents Games etter møtet i Murmansk. 

 

4.Helgen 14/15 juni 

Denne helgen er under planlegging. 

 

5.En reise per ansatt per år 

Vedtak: 

• Viktig å forstå hvilken «hatt» man har på seg. 

• HS er positive til en prøveordning for admin, der en er ute 

på jobb ifm. ett arrangement per år som ikke tas av 

feriedager. Først må kriteriene for å reise presenteres. Det 

fokuseres på nasjonale arrangementer.  

 

6.Møteplan 2019: 

13/5   AU 

17/6   Hovedstyremøte  

26/8   HS 

23/9   AU 

21/10 HS 

18/11 AU 

16/12 HS m/julemiddag 

 

Til oppfølging: 

Sak 2, 3, 4 og 5 

 

Alle 

 



    

 

 

 

REFERAT 
 

 Hovedstyremøte nr. 8 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:        17.juni 2019 

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 20.00 

  

 

 

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Åsmund Eggen, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, 

Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

Tilstede: Anders Gogstad, Anne Ragnhild, Janne Krågå, Trine Dehli Kleve, Even Gulli, Pieter 

Spilling, Ane Omdal Aune, Sissel Myren og Tonje Røiland 

 

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

  

71/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat: 

Godkjent 

Viser til sak 72, pkt.2 

HS har vedtatt at Ane Omdal Aune tiltrer igjen som 

styremedlem. Vedtaket ble fattet i en avstemning pr mail i 

forkant av møtet. 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

             Pieter inhabil i forhold til NEC/ Christmas Dance 

 

• Saker til eventuelt:  

1. Dance Awards 

2. Akademiet - kommentar til sak 76 

3. NEC/Christmas Dance – orienteringssak 

4. Oppfølging prosjekter 

5. Dommeruttak 

 

• Økonomi (GS) 

Avd.10  

- Paradans. Ønske om å flytte midler til Paradans, da 

årets budsjett er brukt opp. En plan utarbeides. 

- Drømmefanger prosjektet. Behøver økonomisk støtte. 

Søknader er sendt. Oppdatering i neste HS møte. 

- Det økonomiske bildet ellers for avd.10 ser bra ut. 

 

Anders 

72/18-20 Idrettstinget 2019 

Orienteringssak 

• Saker som var viktige for ND: 

1. Kjønnsfordeling.  

Vedtak: Forslag falt. Det er positivt for ND som har sterk 

representasjon av kvinner i medlemsmassen. 

Anders 



2. Valgbarhet og repr.rett for arb.og oppdragstaker. 

Vedtak: Ansatte med stillingsbrøk mindre enn 20% eller 

personer med oppdragsavtale med samlet årlig honorar på 

1G eller mindre er valgbare uten dispensasjonssøknad.  

3. Forslag om å oppheve forskrift om navn på IL. 

Denne saken kom ikke opp på Tinget, men vil bli sendt til 

høring høsten 2019. 

4. Barneidrettsbestemmelsene.  

- Forslag om å sette en maks begrensning på 

reiseavstand/tid for barn som skal delta på aktivitet. 

- Forslag om at det ikke skal være mulig å søke om 

dispensasjon fra barneidrettsbestemmelsene 

 

Vedtak: Forslag falt. 

 

1. Idretten vil – nytt strategi dokument. 

Vedtak: Godkjent.  

73/18-20 Utvikling og medlemsvekst 

 

• Hvordan kan vi hjelpe klubbene med rekruttering?  

• Finnes det gamle suksesshistorier vi kan børste støv av? 

• Nye prosjekter? 

 

1. Dance Factory – Trenere i regionen som ikke er aktive i 

dag kan bidra til å dra i gang kurs. Tilby lavterskel trener 1. 

Det bør inngå praksis i utdanningen. Starte i Fleridrettslag. 

Lokalene kan være Samfunnshus o.l. Oppfølging er 

nødvendig. Kombinere med «Satelittklubber». Mentor 

viktig. Forslag om Fadderklubb. 

2. Samarbeid Region-Seksjon. Regioner får midler fra krets? 

3. Dancesation – Det forventes resultater. 

A.Tonning kan kontakte Raymond vedr.Dancesation. 

Raymond bør få fram flere trenere.  

ND kan være en ressursbank (Kompetansen selges fra ND). 

 

Tonje 

74/18-20 Honorarer – Honorar til prosjektleder nasjonale konkurranser  

Vedtakssak 

 

• Hvordan stiller styret seg til dette? (Andre viktige personer 

tilknyttet nasjonale arrangement mottar i dag honorar) 

• Kan det tillates et honorar til prosjektleder med et krav om 

rekrutteringstiltak i tilknytning til arrangementet?  

• Kan det tillates et honorar til prosjektleder med et krav om 

aktivt sponsorarbeid i tilknytning til arrangementet? 

 

1. Lage retningslinjer 

2. NM-Veka evalueres raskt etter arrangementet er klart. 

 

Anders/Tonje 

75/18-20 Håndtering av klagesaker  

Vedtak: 

1. Saker håndteres på lavest mulig nivå 

2. Viktige saker skal til President og GS 

 

 

Anne Ragnhild 



76/18-20 Oppmøte i diverse styrer, Akademiet o.l 

 

• Finnes det alternative måter å få gjennom saker på, i tillegg 

til fysiske møter? Målet bør være raske og effektive 

beslutningsprosesser.  

 

Vedtak: 

1. Spille inn saker i god tid på forhånd 

2. Tlf.møte med faste datoer – Rene vedtakssaker 

3. Mail – raske voteringer 

4. Akademiet internt bestemmer når de møtes og hvordan 

5. Finne andre løsninger dersom det ikke er oppmøte på 

evt.styremøter o.l. 

 

 

Anders/Tonje 

77/18-20 Eventuelt 

 

1. 

a) Dance Awards  

Følgende punkter kom opp: 

• Nominasjonsprosess tidlig 

• Jury tidlig. Kriterier. Innspill fra Eirik. 

• Forutsigbart for de der ute 

• Klubbene sende inn forslag? 

 

b) Ledersamlingen  

• Full/halv dag? 

• 2 foredragsholdere, ikke 17. 

 

2.Akademiet - kommentar til sak 76  

Se punkter under sak 76 

 

3.NEC/Christmas Dance – orienteringssak 

Ber om støtte. WDSF – 10 nedre grense dommere. Norske 

dommere får erfaring. Dommerhonorar økes til 250 euro av WDSF. 

Kostnader totalt:725.000,-kr. Halvparten går til Thon.  

 

4.Oppfølging prosjekter 

Admin følger opp prosjektene for 2019 

 

5.Dommeruttak 

Freestyle og IDO ber om fritak fra hemmelig dommeruttak. Urbant 

ønsker åpne uttak. Swing-Salsa ønsker åpne uttak. Sportsdans vil 

opprettholde hemmelige uttak.  

Innspill: 

• Torsdagen før en konkurranse bør man få vite navn på 

dommere 

• Holdningsarbeid 

• Dommeruttak seksjon eller arrangørklubb? 

• Sette et minimum krav. Gren kan bestemme om de ønsker 

strengere regler 

• Forslag til regelverk utarbeides 

 

Anders 

 



    

 

 

 

 

Referat 

 Hovedstyremøte nr. 9 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:        26.august 2019 

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 21.00 

  

 

 

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Åsmund Eggen, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, 

Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Even Gulli, Sigurd 

Ringvoll, Ane Omdal Aune, Sissel Myren, Bettina Wichmann, Stine Gjørtz, Tarjei Svalaskog, 

Åsmund Eggen og Tonje Røiland 

 

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

  

78/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt:  

Godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt:  

- Økonomi-Sissel 

- Hver seksjon informerer kort om arbeidet de har gjort 

så langt- Michelle 

- Fordele representasjon HS på høstens NM – Anne 

Ragnhild 

 

• Hyggelig nyhet: Vi har passert 16000 medlemmer! 

 

Anders 

79/18-20 Optimalisering av søkeord 

 

• Presentasjon av Rino Larsen, Createurene reklamebyrå  

 

• Samtaler i etterkant av presentasjonen: 

- Nettside bør være mer bruksvennlig for nye 

medlemmer. I dag er det en nettside for eksisterende 

medlemmer. 

- GS sjekker pris med nettside leverandør: Landingsside 

per gren. Knapp med «Finn klubb» på landingssiden. 

Kostnaden avgjør veien videre. 

- Rettferdiggjør forbundskontingenten. 

- Klubb sparer penger på markedsføring av for eksempel 

kurs. 

Ser på statistikk i forhold til søk, deretter starte kurs. 

- Hvilke søkeord bør brukes? Kontakte klubbene. 

- Link fra klubbene til vår nettside. 

Anders 



- Se på navn FB: Norges Danseforbund Urbane stiler etc. 

80/18-20 Økonomi 

 

• Christmas Dance/ NEC – Negativt svar fra Thon i 

forhold til reforhandling av avtale.  

 

- Norwegian Dance søker om 400.000,-kr i støtte fra ND 

til Christmas Dance/ NEC 

 

Vedtak: 

- Sette alle kluter til 

- Be arrangør invitere til dugnad 

- Det bør startes opp en jobb med å skaffe sponsormidler 

snarest 

- Vurdere en «vipps-kampanje» for å støtte 

arrangementet 

 

• Dance Factory – Økonomisk støtte 

 

Vedtak: 

- Søknad for 2020 sendes inn ifm. budsjettarbeidet 1. okt. 

Dette gjelder også andre prosjekter fra Admin. 

- Presidentskapet tar beslutningen på fordeling av penger 

utenom budsjettforhandlingene i HS: Hvor pengene tas 

fra og hvor de flyttes til.  

 

Følgende punkter til oppfølging: 

• Hver seksjon rydder i sin økonomi. Dersom noe er 

feilplassert i «One Stop», rapporteres dette til IRK v/Vigdis, 

med kopi til GS 

• Budsjett 2020 

- GS gjør klart budsjettet for Admin så snart som mulig, 

slik at HS vet hvor mye som kan fordeles per seksjon 

og teknisk komite (Frist: 1.okt.). 

- Enighet om at fordelingsnøkkelen benyttes også for 

2020.  

- Seksjonene og teknisk komite gjør klare sine budsjett så 

snart de vet hvor mye de vil få tildelt. 

 

Tonje 

81/18-20 Oppfølging av punkter fra forrige HS-møte: 

 

• Dancesation – Veien videre  

GS følger opp. Avhengig av å se resultater. 

 

• Honorar til prosjektleder nasjonale konkurranser. 

 

Vedtak: 

Honorarer fra ND midler søkes HS.  

 

• Dommeruttak – Kan være ulikt i hver seksjon 

- Swing- Åpne uttak 

- Sportsdrill – Åpne uttak 

- Freestyle-Åpne uttak 

- Urbant – Åpne uttak 

- Sportsdans – Hemmelige uttak 

 

 

 

 

Tonje 



Vedtak: 

Dagens bestemmelse for dommeruttak oppløses. Fra dags dato blir 

dommeruttaket lagt til seksjonene, med den forutsetning at reglene 

om inhabilitet blir fulgt. 

Seksjonen setter opp dommerkomite med medlemmer innenfor og/ 

eller utenfor seksjonsmedlemmene. 

Hver seksjon setter opp regelverk for sine uttak.   

Målsetningen er at dommeruttak blir flyttet ut fra 

administrasjonsnivå. 

 

82/18-20 Ledersamlingen 2020 

 

• Hvordan ønsker HS at Ledersamlingen skal være? 

Skal vi tenke nytt? Dette er en unik mulighet til å få til 

samarbeid på tvers. 

 

Følgende punkter kom opp: 

- Presentasjon om optimalisering av søkeord 

- ND ønsker flere medlemmer. Hva gjør de beste 

klubbene? Invitere dem til å holde foredrag. 

- Kostnaden bør ned for at flere klubber kan delta. 

- HS er åpen for endringer. 

 

Tonje 

83/18-20 Nytt medlemssystem 2020 

Orienteringssak 

Tonje 

84/18-20 NIFs Hederstegn 

Vi utsetter dette til neste anledning da vi for kort tid siden var så 

heldige å få tildelt NIFs Hederstegn. 

Anders/Tonje 

 

 

85/18-20 Eventuelt 

Økonomi spørsmålet til Swing v/Sissel ble tatt opp ifm.saken om 

behov av midler til Christmas Dance/ NEC. Sissel har eventuelt 

mulighet for overføring av midler til NEC. Dette sendes 

Presidentskapet som tar en avgjørelse.   

 

Spørsmålet til Michelle som gjelder gjennomgang av økonomien til 

hver seksjon, tas når seksjonene har fått ryddet i «One Stop». 

 

 

Anders 

 



    

 

 

 

 

Referat 

 Hovedstyremøte nr. 10 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:        21.oktober 2019 

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 21.00 

  

 

 

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Pieter Spilling, Espen 

Kristiansen, Even Gulli, Sissel Myren (via Skype), Tonje Røiland (adm) 

 

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

  

86/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt: 

Godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt:  

 

 

 

Anders 

87/18-20 Presentasjon av Erik Unaas – Vår kontakt i NIFs styre 

 

Tanker/stikkord fra Erik: 

- Satsing toppidrett 

- ND lite synlig i media 

- Bør ha fokus på tilknytning til de som ikke er i ND i dag 

(mosjon, sosial dans) 

- Kulturskolen (Kommunen lovpålagt) 

- Mysen IL – Medlem? (Seniordansen). Oppfølging Admin 

- Ambassadører som jobber mot miljøer 

 

Punkter fra ND: 

- Barneidrettsbestemmelsene 

- Tilknytningsformer 

- Anlegg 

- Dans helsefremmende tiltak, midler til livslang idrett 

(ref.strategiplan NIF) 

 

 

Erik 

88/18-20 Økonomi 

 

• Presentasjon av status 2019 – Admin 

• Presentasjon av budsjett 2020 – Admin  

(Forslag til budsjett sendes HS før møtet) 

 

• Godkjenning av budsjett 2020 – HS (Vedtakssak) 

 

Tonje/ HS 



Vedtak:  

- HS har vedtatt budsjettet 2020 for avd.10 

 

- Ulike løsninger for post 3 midler ble diskutert. Oppfølging i 

AU møtet 18.november. 

 

- HS ønsker å få mer ut av breddemidlene/prosjektmidlene 

(Post3) og vil derfor at Admin er mer delaktig i 

prosjektgjennomføringen. Dette fører også til økt 

koordinering mellom seksjonene. 

 

- Prognosen justeres etter beste evne for 2019. GS har ansvar 

for Avd.10. Seksjonslederne for respektive seksjon. 

Arbeidet koordineres med IRK v/Vigdis. Frist: 

18.november. 

 

89/18-20 Økonomi 

 

• Presentasjon av status 2019 – Seksjoner og Teknisk komite 

 

Det ble dessverre ikke tid til dette punktet. 

 

Seksjoner/ 

Teknisk komite 

90/18-20 Enklere tilknytningsformer 

 

• Bakgrunn, sak 13.11 – Idrettstinget 2019 (side 111 i 

protokoll, se link) 

      https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/tingpapirer/ 

 

• 1. Medlemskap direkte i ND (Vedtakssak) 

a) Markedsføring/ events. Potensielle medlemmer som etter et 

inspirasjons/promo arrangement ønsker å bli medlem, kan 

melde seg direkte inn i ND på plass. Målet på sikt er å vise dem 

til en klubb (ingen tidsfrist). 

b) Urbane stiler (Gjelder også andre dansegrener/stiler). En 

mulighet for ND å knytte til seg medlemmer som i dag ikke 

kjenner tilhørighet til en klubb. Målet på sikt er å vise dem til 

en klubb (ingen tidsfrist). 

• Kommentar: GS var i et møte med Pål Rønnevik (Leder av 

moderniseringsprosessen i NIF) og Tord Jordet (Advokat i 

NIF) 14.oktober. Begge er positive til løsningen nevnt over, 

og ba meg få et klarsignal fra HS 21.oktober for å kunne ta 

saken til Idrettsstyret i november.  

 

Vedtak: HS er positive til medlemskap direkte i ND. 

 

• 2. Andre tilknytningsformer (Vedtakssak) 

GS deltar i en arbeidsgruppe som ser på nye tilknytningsformer, 

spesielt rettet mot de «kommersielle». HS vil bli presentert  

resultatet av arbeidet før det sendes NIF, Q1 2020, for deretter å bli 

godkjent av NIFs styre i Q1. NIF mener at vi allerede i Q2 kan 

starte piloter. Før dette arbeidet starter, er det ønskelig at HS 

bekrefter at ND er åpne for å se på nye tilknytningsformer. 

 

Vedtak: HS er positive til deltagelse i arbeidsgruppen. 

 

Tonje 

91/18-20 Eventuelt 

 

 

Anders 

 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/tingpapirer/


    

 

 

                                        

 

                       REFERAT 

 Hovedstyremøte nr. 11 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:        16.desember 2019 

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 23.00 

  

 

 

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Åsmund Eggen, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, 

Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Bettina 

Wichmann, Arve Tonning, Eirik Bolme (adm) + Huyen Huynh (sak 93) 

 

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

  

92/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt: Godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Ingen 

 

• Saker til eventuelt: Se sak 98 

 

 

Anders 

93/18-20 Presentasjon av søknad om VM i Hip Hop 

• Styret har fått tilsendt søknaden tidligere. Huyen  

presenterte søknaden kort og fortalte om bakgrunnen og de 

ulike stilartene i IDO og WDSF innenfor urbane stiler.  

 

Huyen forteller: 

- To løp nasjonalt: IDO-Street Challenge (SC) & Battle (B) 

format 

- Ser økning av antall startende i SC.  

- 289 unike startende på årets IDO-NM 2019 (183 i 2018). 

- Urbane stiler består idag av følgende grener: Hiphop, 

Popping, Breaking, Allstyles, Streetdance show. 

- WDSF ønsker at Norge avholder et mesterskap som ikke 

står i splid med dagens miljø/tilbud. VM Hip Hop er 

ønskelig å avholdes i et format som ikke finnes i dag.  

- WDSF ønsker at Norge skal være foregangsnasjon for nytt 

mesterskap som taler til nye miljøer som ikke er organisert i 

battle-format (hiphop, breaking og teams). 

- WDSF krever ingen startavgift (arrangørfee). 

- Norge må stå for hotellovernatting (WDSF-regler). 

 

• HS må kunne forvente at uttak til internasjonale 

konkurranser/mesterskap og evt. landslag/ 

landslagssamlinger gjøres ut ifra rankinglister. Det betyr at 

Huyen 



utøvere må stille på nasjonale rankingkonkurranser for å 

kunne bli tatt ut. 

• HS ønsker skriftlig hva WDSF krever/betaler og hva ND 

(arrangør) må betale før avgjørelse kan tas.  

• HS ønsker IDO’s tilbakemelding på dette samarbeidet. HS 

foreslår at Norge går i dialog med Italia, Slovakia og UK 

som er store land som allerede har et godt samarbeid 

mellom IDO/WDSF i dag på nasjonalt nivå.  

• Det ble ønsket at saken kunne diskuteres på IDO AGM 

senere i år. 

 

94/18-20 Idrettspresident Berit Kjøll kommer på besøk 

 

• Idretten vil! og Idretten skal! 

• Styret har fått tilsendt dokumentene tidligere. 

 

Flott samtale hvor Berit ønsket tilbakemeldinger på hva hun 

skal ta med tilbake til Idrettsstyret.  

 

Berit 

95/18-20 Økonomi – Del 1 

 

• Presentasjon av status 2019 

- Prognoser fra seksjoner.  

 

Avd 50: Store utgifter fra seksjonen på hotell og 

reisebestillinger. Dette er utfakturert i desember. 

 

HS behøver at seksjonene sender periodisert budsjett for 

2020 omgående.  

 

Seksjoner/ 

teknisk komite 

96/18-20 Økonomi – Del 2 

Vedtakssak 

 

• Internasjonale mesterskap i Norge 2020 

- Bakgrunn: Hvert år går denne posten i minus. 

- I år skyldes det en regning på konkurranseavgift fra 

WDSF på nesten 100.000,-kr.  

- Finnes det tilsvarende fakturaer vi kan forvente oss i 

2020?  

Vedtak: 

Det settes av 2 x kr 50.000,- til 2 mesterskap i 2020. 

Det settes av kr 70 000 til dekning av Arrangør Fee 

 

• Ledersamlingen / Forbundsting 

- Bakgrunn: Ledersamlingen/Dance Awards 2019 gikk 

med et stort underskudd. Det skyldes bl.a. honorarer til 

foredragsholdere og Dance Awards middager som ikke 

var avbestilt i tide. Den største årsaken er likevel 

inntektsgrunnlaget det var kalkulert med. Dette bør ses 

nærmere på for budsjettet 2020. 

- Regionene ønsker å få dekket utgiftene til 

Ledersamlingen 2020. Dette bør også vurderes før 

endelig budsjett vedtas. 

 

 

 

 

 

 

HS 



Vedtak: 

Ledersamling dekkes for HS, seksjoner og regioner i sin helhet 

(Tilsvarende antall for et fullverdig styre – ikke varamedlemmer). 

Forbundssting dekkes for HS, seksjoner + leder i region. 

 

• Budsjettet for 2020 vedtas 

 

Kommentarer: 

Avd 90: Må kutte budsjettet på konkurranser for 2020. 

Avd 90: ønsker en workshop, sammen med HS under 

ledersamlingen 2020. 

 

Vedtak:  

Budsjettrammen for 2020 ble vedtatt. HS har godkjent et 

underskudd på inntil 500.000,- av egenkapital. 

 

 

97/18-20 Lovendringer 

Vedtakssak 

 

• Det ble innført en rekke endringen av lovnorm for 

særforbund under årets Idrettsting på Lillehammer. Disse 

lovendringene er vi som særforbund pliktet til å innføre. 

• Styret har fått tilsendt all nødvendig dokumentasjon. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Anders 

98/18-20 

 

 

Eventuelt 

 

• Representasjon HS Årsmøter 2020: 

- WBTF januar:  

Teknisk komite sender normalt en kandidat.  

 

- WRRC 13.-15. mars Paris: Seksjonen bes sende forslag 

til kandidater til HS (for både HS rep og adm).  

 

- WDSF 13.-14. juni Beograd (utsetter til neste gang) 

 

- IDO 23.-24. juli Monterry (utsetter til neste gang) 

 

• TopTurnier (WDSF påmeldingssystem) 

Sportsdansseksjonen ønsker å teste Topturnier som 

påmeldingssystem til en regional konkurranse i 2020. Dette 

er bedømningssystemet til WDSF og vil forenkle jobben for 

utregnere før en konkurranse. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

• Til diskusjon 

       Økonomisk støtte for klubber (reisevirksomhet) 

 

Videre møteplan:  

- Neste møte er for AU søndag 26.januar i forb med 

ledersamling. 

- Anders sender ut forslag til møteplan frem til 

forbundstinget 2020.  

Anders 

 



    

 

 

                                        

 

                                            Referat 

 Hovedstyremøte nr. 12 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:        24.februar 2020 

                                          Tidspkt.:  kl. 17.00 – 20.0 

  

 

 

Sted:         Idrettens hus, Ullevål stadion     

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, 

Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Janne Krågå, Tarjei 

Svalastog, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Bettina Wichmann, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

 

 

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

  

99/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt: Godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt:  

 

- Godkjenne dommerkomite sportsdans 

 

 

Anders 

100/18-20 Christmas Dance – Veien videre 

Vedtakssak 

 

• Gjennomgang økonomi NEC/ Christmas Dance 2019 

• Økonomistyring 2020 

 

2019 

- Prosjektleder NEC/CDF, Pieter Spilling, gikk gjennom 

regnskapet 2019 

- HS ser alvorlig på det store underskuddet. 

 

Vedtak 

NEC/CDF 2019 

- HS krever full gjennomgang av regnskapet, inkludert 

kontoutskrifter. 

- En nærmere oversikt finnes som vedlegg. 

 

CDF 2020 

- ND oppnevner en prosjektgruppe som tar hånd om CDF 

2020. Admin skal ikke bli belastet med ekstra oppgaver. 

Pieter 



- Budsjett skal godkjennes av HS. Ingen økonomiske avtaler 

kan inngås uten samtykke fra ND sentralt v/GS. 

101/18-20 Økonomi 

Orienteringssak 

 

• Status regnskap 2019 

- Det er blitt brukt et mindre beløp enn budsjettert. Dette 

skyldes i hovedsak sparetiltak i Admin. 

• Tildeling fra NIF 2020 

- ND har mottatt ca 296.000,-kr mer i midler fra NIF enn i 

fjor. 

 

Tonje 

102/18-20 Møteplasser 2020 

Til diskusjon 

 

• Hvordan kan vi skape optimale møteplasser til redusert 

kostnad? 

 

- HS oppfordrer til å bruke mer skype/ Teams for Regioner, 

seksjoner og komiteer. (Teams er NIFs nye 

kommunikasjonskanal). To fysiske møter per år bør være 

tilstrekkelig. Det vil føre til at vi sparer kostnader, fremfor 

alt reisekostnader, som heller kan brukes på aktivitet. 

- Ledersamling. Det settes ned en arbeidsgruppe som ser på 

mulighetene for å optimalisere denne møteplassen. 

Tilbakemeldingen fra Admin er at Ting og ledersamling 

ikke bør avholdes samme år. Alternativet er at noen andre 

kan organisere ledersamlingen det året Admin arrangerer 

Tinget. 

 

 

Tonje 

103/18-20 Representasjon HS Årsmøter 2020: 

 

• WDSF 13.-14. juni Beograd  

 

• IDO 23.-24. juli Monterry 

 

Vedtak: 

 

WDSF 

- Michelle deltar mest sannsynlig på vegne av HS 

- Urban seksjon sender en representant – utgiftene dekkes av 

seksjonen. 

- Sportsdans seksjonen sender en representant – utgiftene 

dekkes av seksjonen. 

- Viktig at det bookes flyreiser og hotell snarest til 

representantene slik at prisen holdes nede. 

 

IDO 

- Anders deltar på vegne av HS 

 

Anders 

104/18-20 VM i Hip Hop 

Vedtakssak 

 

• Endelig beslutning bør tas om ND skal arrangere VM i Hip 

Hop dersom vi blir tildelt arrangementet av WDSF.  

Anders 



• Forslag til vedtak. ND representert av seksjonen, ønsker å 

arrangere VM i Hip Hop med den forutsetning at søknaden 

til KUD går gjennom. 

 

Vedtak: 

HS er positive under den forutsetning at søknaden til KUD blir 

godkjent. 

 

105/18-20 Tinget 2020 

Til diskusjon 

• Hvilke saker ønsker HS å behandle på Tinget 2020? 

 

- Oppfordre klubber, seksjoner og regioner til å sende inn 

saker. 

- Sende informasjon/ «oppskrift» om hvilke saker som er 

Ting saker. 

- Ny oppdatert lov gjort i henhold til endringene fra 

Idrettstinget 2019, vedtas på Forbundstinget. 

- Oppdatert sanksjonsreglement vedtas på Forbundstinget. 

- Det må søkes om ny dispensasjon om hva som er lokale og 

regionale konkurranser. Bør definisjonen endres? 

      Dagens definisjon er som følger: 

➢ Lokalt i NIFs bestemmelser tilsvarer regionalt i NDs 

reglement 

➢ Regionalt i NIFs bestemmelser tilsvarer nasjonalt i NDs 

reglement 

 

Tonje 

106/18-20 Eventuelt 

 

• Godkjenne dommerkomite i sportsdans 

 

Vedtak: 

Ny dommerkomite i sportsdans som består av Tanja, Gyda og 

Nadya er godkjent. 

Anders 

 

 

 

 



    

 

 

                                        

 

                                            Referat 

 Hovedstyremøte nr. 13 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:        20.april 2020 

                                          Tidspkt.:  kl. 20.00 – 22.30 

  

 

 

Sted:         Teams (digitalt møte)    

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, 

Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Bettina Wichmann, Monica 

Molvær, Sigurd Ringvoll, Tonje Røiland (adm) 

 

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

  

107/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt:  

- Innkalling og referat godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

- Bettina er inhabil i sak 111 

 

• Saker til eventuelt:  

- Status CDF 

- Dommerseminar og Forbundstinget 

             - NM-veka 

             - NM i sportsdans 

 

Anders 

108/18-20  Økonomi  

 

• Kort gjennomgang av status. 

Bemerk: Budsjettene for 2020 er ikke lagt inn i One stop da 

Vigdis/ IRK har avsluttet regnskapene for forbundene på 

Ullevål, i tillegg til revisjon fra BDO 

 

- Prøve å få IRK til å legge inn budsjettet for kommende 

år i desember. (I kontrakten står det Q1). 

- Årsregnskapet og årsberetningen sendes ut for 

signering. For første gang vil det være digital signering. 

 

Tonje 

109/18-20 Korona situasjonen 

Til diskusjon pkt 1 

Vedtakssak pkt 2 

 

1. Hvordan påvirker det organisasjonen? 

2. Bør budsjettet revideres? 

 

Anders/ Tonje 



1. Tiltakspakkene som har kommet har ikke truffet riktig for 

våre klubber/IL: 

• Myndighetenes tiltakspakke til idretten dekker tapte 

billettinntekter og deltakeravgift eller merutgifter som 

samlet utgjør mer enn 25.000,- kr for arrangør. 

• Kontantstøtteordningen for næringslivet gir en åpning for 

idretten, men ikke for «grasrota» av idretten. 

• KUD anbefaler fylkeskommunene å prioritere lagseide 

anlegg ved fordeling av spillemidler til idrettsanlegg. 

 

Dersom aktivitetsforbudet vedvarer, kan dette få store 

konsekvenser for klubbene våre. Det gis eksempel på at en 

klubb klarer kun to måneders husleie til. 

Status i dag er at flere klubber har henvendt seg til ND med 

kreative og gode løsninger som ivaretar smittevernreglene. De 

har ønsket en bekreftelse på at det er i orden for forbundet å 

sette i gang. Alle har hittil fått et positivt svar. 

 

Vedtak: 

2. Det åpnes opp for at seksjonene reviderer sine budsjett pga 

koronasituasjonen og tenker nytt for å hjelpe klubbene våre. 

Flere har satt i gang online kurs som har vist seg være en 

stor suksess. 

Av admin sine prosjekter, er midlene til markedsførings 

arrangementet «Dansens dag» på 20.000,-kr overført til 

2021.  

HS følger nøye med på situasjonen for å komme med evt. 

nye omdisponeringer etter hvert. 

 

110/18-20 VM i Hip Hop 

Vedtakssak 

 

• VM i Hip Hop er vedtatt utsatt til 2021 per e-post. Det 

gjøres et formelt vedtak i dette møtet. 

 

Vedtak 

VM i Hip Hop utsettes til 24.-26.september 2021 

 

Anders 

111/18-20 Betalingsløsninger som inkluderer forsikring 

Til diskusjon 

 

- Eget Teams møte med Admin 

 

Bettina 

112/18-20 Eventuelt 

- Status CDF 

Det jobbes på flere kanter. Det vil være et møte onsdag 

22.04. Presidenten tar en prat med prosjektgruppen 

vedrørende kostnader for fremtidige arrangement. Det bør 

samarbeides mer på tvers for å oppnå bedre priser og 

løsninger. 

- Dommerseminar og Forbundsting 

Vi venter på ny informasjon fra nasjonale myndigheter, 

senest første uken av mai, før vi diskuterer fremdriften. 

- NM-veka.  

NIF foreslår utsettelse til september. 

- NM i Sportsdans 

Seksjonen har meddelt Admin om utsettelse (E-post sendt 

20.04 like før HS møtet) 

Anders 

 



    

 

 

                                        

 

                                            Referat 

 Hovedstyremøte nr. 14 

ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 

 

                                                Dato:        15.juni 2020 

                                          Tidspkt.:  kl. 20.00 – 22.00 

  

 

 

Sted:         Teams (digitalt møte)    

          

Innkalt: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Wanja Nerli, Stine Gjørtz, 

Bettina Wichmann, Monica Molvær, Sigurd Ringvoll, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Arve Tonning, Tarjei 

Svalastog, Jo Inge Norum, Trine Dehli Cleve, Even Gulli, Sissel Myren, Bettina Wichmann, Monica 

Molvær, Ane Omdal Aune, Tonje Røiland (adm) 

 

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

  

113/18-20 • Godkjenning av innkalling og referat og saker til 

eventuelt:  

Innkalling og referat godkjent 

 

• Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

• Saker til eventuelt:  

 

- Valgbarhet 

- Rasisme 

- Oppnevne nytt styre i seksjonen for Urbane stiler 

 

 

Anders 

114/18-20  Økonomi  

 

• Gjennomgang av regnskapet 

• Budsjettet 2020  

- Kort gjennomgang av status prosjekter Admin - GS 

- Kort gjennomgang av status prosjekter seksjoner – 

Seksjonsstyreledere 

- Omdisponering av midler? 

Admin 

- «Etnisk dans» er omdisponert til «korona 

breddemidler» 

- «Månedens klubb» ønskes omdisponert til fotograf. 

Målet med prosjektet er å fornye NDs bildebank.  

Fokus på bredde, alle grener. 

- Har vi midler til en promo- video for bredde, 

inkl.para? Vi har allerede utarbeidet en promo-video for 

toppidrett. 

• Langtidsbudsjettet til og med 2022 

 

Tonje/ Ledere 

seksjoner 



 

Vedtak: 

Midlene beregnet på «Månedens klubb» blir omdisponert for å 

fornye NDs bildebank. Noe vil kunne brukes på fotografer. Det vil 

være i tillegg til at klubbene oppfordres til å sende oss bilder. Det er 

først og fremst bredde bilder vi er ute etter. 

 

GS og seksjonsledere endrer prognosene for 2020 pga korona 

situasjonen. 

 

Langtidsbudsjettet revideres på enkelte punkter og sendes for 

godkjenning til HS  

 

115/18-20 Forbundskontingenten 

Vedtakssak 

 

• Sak 46 fra 2017 – Rutinen bør oppdateres etter dagens 

situasjon (Se vedlegg) 

- Klubber som ikke betaler forbundskontingenten – 

konsekvenser? 

 

Vedtak: 

Ny oppdatert rutine legges ved referatet. 

Forbundskontingenten skal være betalt før: 

- Tildeling økonomiske midler (Admin, seksjoner og 

regioner) 

- Tildeling utstyrsmidler (Admin) 

- Tildeling anlegg (Admin og regioner) 

- Tildeling konkurranser/arrangement (Seksjoner) 

- Deltagelse på NDs ledersamling (Admin) 

 

Klubben har i tillegg ikke stemmerett på Tinget dersom de 

økonomiske forpliktelsene ikke er gjort opp. 

 

Anders/ Tonje 

116/18-20 Samordnet rapportering 

Til diskusjon 

 

• Hvordan skal vi få klubbene til å registrere alle sine 

medlemmer? Det finnes eksempler på at det kun rapporteres 

konkurranseutøvere, ikke alle klubbens medlemmer etc. 

 

ND bør få fram fordelene ved å være medlem på en tydeligere/ 

bedre måte.  

 

Tonje 

117/18-20 Hovedstyrets Forbundsting saker 

Til diskusjon 

 

Norges Danseforbund har mottatt tilbakemeldinger om at klubber 

fra Agder fylke ønsker endring i tilknytning til region. 

Dette sendes på høring til regionene. 

 

Michelle 

118/18-20 CDF 

Vedtakssak 

 

• Arrangør 2021 

• Regnskap 2019 – Det dukker stadig opp nye spørsmål. Vi 

behøver en person som kan dedikere mer tid til dette. 

Forslag: Anders? 

 

Anders 

 



Vedtak: 

CDF 2020 er kansellert. Det er søkt om CDF 2021.  

Romerike Danseklubb har valgt et nytt styre. Det er klubben som er 

ansvarlig arrangør av konkurransen (ikke Admin). 

 

Sissel Myren går gjennom regnskapet til CDF 2019 

 

119/18-20 Hvem ønsker vi: 

Til diskusjon 

 

• å nominere til Oslo kommunes frivillighetspris? 

• tilby plass på NIFs mentorprogram for unge ledere? 

 

Disse punktene fikk vi ikke tid til å gå gjennom. 

 

Anders 

 

120/18-20 Eventuelt 

 

AU har godkjent innstilling til nytt styre i seksjonen for Urbane 

stiler. 

 

De andre sakene til eventuelt var det ikke tid til å gå gjennom. 

Anders 

 

 

 


