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Saksliste / Agenda 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
2. Velge dirigent.  

Forslag: Anders Gogstad 
3. Velge sekretær/protokollfører:  

Forslag: Rebekka Aase Bahr 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.  

Forslag: Eirik Bolme og Susanne B. Sandberg 
5. Valg av tellekorps:  

Forslag: Sissel Myren og Kristin Bjørnstad Karlsen 
6. Godkjenne innkallingen. 
7. Godkjenne saklisten. 
8. Godkjenne forretningsorden.  
9. Behandle komiteens årsberetning. 
10. Behandle komiteens regnskap i revidert stand.  
11. Regnskapet skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget.  
12. Behandle komiteens budsjett.  
13. Budsjettet skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget.  
14. Behandle innkommende forslag og saker.  
15. Fastsette kontingent/avgift.  
16. Foreta følgende valg: 
17. Styre: 

• Leder 
• Nesteleder  
• 3 styremedlemmer 
• 2 varamedlemmer 

18. Valgkomité: 
• Leder 
• 2 medlemmer  
• 1 varamedlem  

Vedlegg:  
1. Valgkomiteens innstilling 
2. Årsberetning for perioden 2020 til 2022 
3. Styrets innstilling til ny valgkomité 
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Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
Forslag til vedtak: De fremmøtte delegater godkjennes. 

Sak 2: Velge dirigent 
Forslag til vedtak: Anders Gogstad velges som dirigent. 

Sak 3: Velge sekretær/protokollfører 
Forslag til vedtak: Rebekka Aase Bahr velges som protokollfører.  

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Forslag til vedtak: Eirik Bolme og Susanne B. Sandberg.  

Sak 5: Valg av tellekorps 
Forslag til vedtak: Sissel Myren og Kristin Bjørnstad Karlsen. 

Sak 6: Godkjenne innkallingen 
Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes. 

Sak 7: Godkjenne sakslisten 
Forslag til vedtak: Saksliste godkjennes. 

Sak 8: Godkjenne forretningsorden 
Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. 

 
Forretningsorden: 

- Tinget og seksjonenes medlemsmøter ledes av valgte dirigenter 
- Referat føres av de valgte sekretærer 
- Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står på sakslisten, settes 
taletiden til 3 minutter første gang og 2 minutter andre og 1 minutt tredje gang. 

- Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 
- Dirigenten kan foreslå forkorting av tale tiden og sette strek for de inntegnede talere. 
- Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.  

o Alle forslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent.  

o Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under medlemsmøtet, skal 

skrives inn elektronisk i chatfunksjonen til Teams for de som deltar digitalt. De 

som deltar fysisk skal meddele forslaget til dirigenten. 

o Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes 

uten at tinget aksepterer dette. 
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o Forslag skal behandles av medlemsmøtet i den rekkefølge som følger av 

sakslisten. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de 

unntak som Norges Danseforbunds lov fastsetter.  

- Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgitte stemmer for og imot. 

Sak 9: Behandle komiteens årsberetning 
Forslag til vedtak: Beretningen godkjennes. 

Sak 10: Behandle komiteens regnskap i revidert stand. Regnskapet 
skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget 
Forslag til vedtak: regnskap er ikke vedtakssak på medlemsmøtet. 
 
Kommentar til regnskap: 
Seksjonen får tildelt midler etter aktivitetstall. Vi søker også om midler til prosjekter. 
Regnskapet blir satt opp i oktober/ november og godkjennes av AU/ HS. 

Sak 11: Behandle komiteens budsjett. Budsjettet skal fremlegges og 
endelig godkjennes på særforbundsstinget 
Forslag til vedtak: Budsjettet er ikke vedtakssak på medlemsmøtet. 
 
Kommentar til budsjettet: 
Budsjettet er satt i henhold til satsningsområdet og breddeprosjekt. Det er både øremerkede og 
midler til swing, salsa og linedance, og felles midler. 

Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker 
Ingen innkommende forslag og/eller saker.  

Sak 13: Fastsette kontingent/avgift 
Ikke aktuelt – behandles på særforbundsstinget.  

Sak 14: Foreta følgende valg: 
Styret: 

- Leder 
- Nestleder 
- 3 styremedlemmer 
- 2 varamedlemmer 

Valgkomité: 
- Leder 
- 2 medlemmer  
- 1 varamedlem  
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Vedlegg 1: Valgkomiteens innstilling til nytt seksjonsstyret 
 
Valgkomiteen har kommet frem til følgende innstilling av nytt seksjonsstyret i Swing, Salsa og 
Linedance: 
 
Leder: Trine Bekken, Jarlsberg Swingklubb 
Trine har fungert veldig bra som leder de siste to årene, ho gjør en stor jobb både mot dansere, 
klubber, arrangører, hovedstyre, WRRC og akademiet. Ho er også instruktør, trener og dommer. 
 
Nestleder: Eirik Bolme, Molde Swing & Rockeklubb 
Eirik kommer ny inn av året. Men har erfaring med topp, bredde, utdanning, økonomi og ikke minst 
ND da han tidligere har vært ansatt i administrasjonen. Han har også danset og undervist i flere av 
Swing stilene. Eirik er som Trine Instruktør, trener og dommer. 
 
Styremedlem: Thorbjørn S. Urskog, NTNUI Dans 
Thorbjørn har erfaring fra topp idrett og utdanning. Er strukturert og hans erfaring i Boogie Woogie 
kan være med på å utvikle alle stilene i seksjonen. Instruktør og trener. 
 
Styremedlem: Inger Lyngfoss, Molde Swing & Rockeklubb 
Inger kommer fra klubb som har både Salsa, Linedance, Tango og flere swingstiler. Har god erfaring 
som arrangør, trener og instruktør. 
 
Ungdomsrepresentant: Thomas Jacobsen, Dans Fauske 
Thomas har vært aktiv utøver i boogie woogie. Han er instruktør og trener. Og har fungert veldig bra 
som ungdomsrepresentant i to år. Han er godt likt og kan være et trekkplaster for andre ungdom i 
seksjonen. 
 
Vararepresentant: Alice Sivertsen, Kirkenes Danseklubb 
Alice har erfaring fra drift av klubb, arrangør, instruktør og sosial og konkurransedanser. 
 
Vararepresentant: Gunnar Albrigtsen, Step – Sandnessjøen Danseklubb 
Gunnar er leder for region Nord, og tar med seg sin erfaring av drift av region, klubbutvikling og 
arrangør.  
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Vedlegg 2: Årsberetning 

 

Årsberetning  

2020-2022 

 

Seksjon for Swing og Salsa 

 

 
 

DATO OPPRETTET: 11.05.22 
DATO ENDRET: 25.05.22 

DATO VEDTATT: 25.05.22 
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1. Styrets sammensetning  

Seksjon for swing og salsa 
På medlemsmøtet i 2020 ble følgende seksjonsstyre valgt:  

- Leder: Trine Bekken, Jarlsberg Swingklubb  

- Medlem: Thorbjørn Solvoll Urskog, NTNUI Dans  

- Medlem: Gunnar Albrigtsen, Step – Sandnessjøen Danseklubb  

- Medlem: Inger Lyngfoss, Molde swing & Rockeklubb 

- Medlem og ungdomsrepresentant: Thomas Kildal Jacobsen, Dans Fauske 

- 1. vara: Alice Sivertsen, Kirkenes Danseklubb 

- 2. vara: Stine Ingebørg Fjeld, Oslo Salsaklubb 

Endringer i løpet av perioden:  
 

1. Stine Ingebørg Fjeld trakk seg fra sitt verv i oktober 2020.  

 

Valgkomité: 
På medlemsmøtet i 2020 ble følgende komité valgt:  

- Leder: Tom Skamo, Unique Danseklubb 

- Medlem: Sissel Myren, Molde Swing og Rockeklubb 

- Medlem: Anne Ragnhild Olstad, Step Up Danseklubb 

- Vara: Tracey Michelle Helgesen, Målselv Swingklubb 

2. Representasjon  
Seksjonen har vært representert på Annual General Meeting (AGM/Årsmøte) i WRRC med 
følgende delegater:    

- 2020 WRRC: Trine Bekken og Anne Ragnhild Olstad på zoom grunnet covid 

- 2021 WRRC: Trine Bekken og Sissel Myren i Polen 

- 2022 WRRC: Trine Bekken og Sissel Myren i Finland 

3. Styrets arbeid  
Styret satte opp faste datoer i starten av perioden. Men når covid tok over igjen så ble våre 
møter mer sporadisk kontakt. Vi har brukt aktivt messenger, grunnet mer lett og se at meldinger 
blir lest og er tydeligvis letter og besvare. 
 
Det har vært gjennomført 10 dokumenterte styremøter og ca 52 saker er behandlet. Vi har også 
hatt et julemøte hvor vi bare var sosiale via Teams og pratet løst og fast om ting. Og to møter om 
saker utenfor offentligheten. 
 
Arbeidsoppgavene i seksjonsstyret har i perioden blant annet omfattet: 

- Ønske om å drive med bredde satsning, ble dessverre stoppet grunnet covid. 

- Finne arrangører for våre konkurranser 

- Planlegge og gjennomføre breddesamlingen på Lillestrøm, dog med covid restiriksjoner 

- Gjøre uttak av utenlandske dommere til nasjonale konkurranser gjennom egen 

dommerkomite 
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- Gjøre uttak til internasjonale mesterskap; EM og VM 

- Budsjettering av midler både til topp og bredde i tråd med retningslinjer vedtatt på sist 

Ting og innenfor tildelte rammer fra HS 

- Tildeling av breddemidler 

- Delta på Hovedstyremøter 

Generelt 
Etter over to år med korona, ser vi dessverre at swing og salsa klubbene sliter med å starte opp 
aktivitet igjen. Det siste halv året har det vært mye kontakt med flere klubber for å oppmuntre 
de til aktivitet igjen. Flere syns det er tungt å starte opp igjen. Tungt og komme ut av sofaen og 
inn i klubb lokalet igjen. 
 

Utdanning 
Seksjonen har egen dommerkomite som har ansvar for dommeruttak for nasjonale og 
internasjonale konkurranser. Seksjonen har også egen utdanningsgruppe som jobber med 
trener- og dommerutdanning i samarbeid med Akademiet. 
 

Bredde og rekruttering  
Grunnet koronapandemien har breddeidretten hatt det vanskelig med lange perioder med 100% 
nedstengning. Vi fikk gjennomført breddesamling i Lillestrøm, dessverre med 
koronarestriksjoner. Dette gjorde det utfordrende for oss. Det var mange som meldte seg på som 
førte til at vi måtte stenge påmeldingen, men dagen det ble arrangert var det flere som var syke 
og dermed ikke kunne delta. De som deltok, var fornøyde.  

 

Nasjonale konkurranser 2020-2022 
Det har dessverre vært lite aktivitet grunnet koronapandemiene og restriksjonene dette innebar 
for oss. Konkurranser ble det lite av i denne perioden, NM i Swing og NM i Salsa ble avlyst 
grunnet korona i 2021. Vi håper å få i gang konkurranser i 2022 og utover. 

4. Internasjonal deltakelse  
I 2021 ble det gjennomført noen få internasjonale konkurranser, hvor de fleste ble gjennomført 
digitalt. Her deltok Thobias Jacobsen og Martine Karlsen og fikk en 5 plass. 
VM i Ukraina oktober 2021, Sondre Olsen By og Tanya Georgiievska 2. plass i main, Thobias 
Jacobsen og Martine Karlsen 6 plass i Junior. Thobias Jacobsen og Martine Karlsen deltok også i 
Genève 6 nov 2021 hvor de fikk en 3. plass. 

5. Økonomi  
Seksjonen for Swing og Salsa har søkt noe midler til breddeprosjekter. Tildelte midler er 
øremerket prosjektet. Regnskapet for 2020 og 2021 er påvirket av pandemien, derfor er ikke 
alle midlene seksjonen blitt tildelt blitt brukt. Vi brukte noe av midlene på utdanning under 
pandemien. 
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6. Handlingsplan 
I april 2022 kom Linedance over til seksjon for Swing og Salsa. Den offisielle overgangen er 12. 
juni. Seksjonen ønsker Linedance velkommen. Dette fører til at seksjonen endrer navn til: 
Seksjonen for Swing, Salsa og Linedance. 
 
Linedance- og Salsautvalg hvor ledere for begge utvalg blir innkalt på styremøter. Disse vil 
arbeide med: kommunikasjon, medlemsvekst i alle grener/stiler, bredde- og toppidrett og 
samhold og utvikling.  

7. Medlemsutvikling  
Idrettsregisteringen viser en nedgang i medlemsmassen fra 2020 til 2021. I 2020 ble det 
registrert 4112 medlemmer, mens i 2021 ble det registrert 3530. Dette er en nedgang på 582 
medlemmer. Nedgangen kan ses i sammenheng med Covid-19 situasjonen. Medlemstallene fra 
Linedance er ikke inkludert i dette tallmaterialet, da Linedance ikke inngår som en del av 
seksjonen før etter Tinget 2022. 
 

2020: 

  
 
 
2021: 

 
 
Idrettsregisteringen for 2022 er ikke ferdigstilt, men vi forventer en nedgang i antall 
medlemmer, siden det har vært en utfordrende tid for all idrett. 
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Vedlegg 3: Seksjonens innstilling til ny valgkomité 2022-2024 
 
Seksjonen for swing og salsa ønsker å foreslå følgende valgkomité:  
  
Leder: Sissel Myren, Molde Swing- & Rockeklubb 
  
Medlem: Anne Ragnhild Olstad, Step Up Danseklubb 
  
Medlem: Tom Skamo, Unique Danseklubb Romerike  
  
Vara: Jan Olav Fredriksen, Grenland Rock & Swingklubb 

 

 

 

 

 

 

 


