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

Referat
Perioden 2020 – 2022
Møte nr: 10
Styre: Seksjonsstyret Sportsdans & Linedance
Dato: 02.06.2021
Tidspunkt: 20.00-22.00
Sted: Teams

Innkalling: Jan Tore Jacobsen, Anita Langset, Torkel Bråthen, Karianne Heimvik og Philip
Holmboe.

Forfall: Hilde Kristiansen, Mette Midthun Walde og Janick Løwe.
Saks nr. / år

Hva saken gjelder / vedtak

101/20202022

Referat

Ansvarlig:

1) Referat fra seksjonsstyremøte nr. 9 ble godkjent.
Torkel gikk inn for Mette som referent, men alle
oppfordres til å gå inn og oppdatere og korrigere egne
saker/ansvarsområder i utkastet til referatet innen 15.
juni – både de som informerte i møtet og de som ikke var
tilstede, men som har vært involvert i prosesser i Teams osv
siden forrige møte.

Alle

Aksjon - Oppdatere dette utkastet til referat
2) Oppdatering arbeidsdokument 2020-22
??

102/20202022

103/20202022
104/20202022

OPPDATERING WDSF / ND
1) WDSF eAGM prep sak: EDSA.
Estoniasaken (jf eposter mottatt fra WDSF og Estland) skal
behandles i eget møte i forbundet 30.06 kl 20:00.

Jan Tore

Aksjon – Den enkelte gir beskjed til Jan Tore snarest mulig hvis
du ønsker å delta i møtet.

Alle

Økonomi
Ingen saker.

Langsiktig strategisk plan

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

1) Status for lisens Teams og videre framdrift for
teamsoppsett
Det er gitt ulik informasjon på epost om lisensmuligheter
for Teams under NIF, og vi avventer resultat av møte med
HS 14. juni før vi avgjøre videre løsning. Alternativene vil
trolig være: a) kjøpe egen lisens og miste (enkel tilgang til)
det vi har produsert fra august 2020 b) få en i ND som kan
administrere Teams for oss (opprette kanaler ved behov
osv).
Hvis det ikke er ytterligere innspill til foreslått kanalstruktur,
vil kanalene opprettes når løsning blir valgt – så får vi
justere senere ved behov. Det er viktig å få på plass struktur
og kjøreregler for hvordan og hvor saker opprettes og
samhandling.
2) P:28 norsk sportsdans til nye høyder spørreundersøkelse
del 2
Innspill fra Jan Tore: Undersøkelsen må deles i to. Hvert
spørsmål ha en tallverdi og mulighet for å fylle inn fritekst, og
det var enighet om dette.

Torkel/Jan Tore

Mette

Mette

Aksjon – Undersøkelsen justeres i tråd med dette innspillet.

105/20202022

Konkurranser
1) NM 2021
NeRo har sagt fra seg NM på økonomisk grunnlag.
I innkallingen er følgende alternativer for mulig
gjennomføring foreslått:
• Alternativ 1: Omdisponere Terminlista 2021: 25 juni
Norgesserie avholdt i en kommune med nasjonale regler,
flytte NM-helgen til Bergen 14 & 15 november istendenfor
NORGESSERIEFINALEN - dette da også NS har blitt
amputert 50%. Omdisponere midler slik at det er
økonomiskstøtte til den klubben som tar på seg ansvaret
på kort varsel.
• Alternativ 2: Avholde NM samme helg som planlagt i en
kommune som har nasjonale regler. Omdisponere midler
slik at det er økonomiskstøtte til den klubben som tar på
seg ansvaret på kort varsel.
• Alternativ 3: Avlyse helgen i sin helhet og finne alternativ
dato for NM i høst.
Alternativene ble diskutert. Torkel var usikker på premisset
for alt. 1 – at konkurransen kan flyttes til et annet sted der
nasjonale regler tillater konkurranser. Det er først i trinn 3
som det blir lov til å konkurrere nasjonalt – landsdekkende
kryssing av kommunegrenser. Torkel har ikke oppfattet at

Jan Tore
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disse reglene er endret. Vi er fremdeles i trinn 2. Etter
planen skal vi inn i trinn 3 rundt 17. juni (dagen etter ble
det bekreftet fra regjeringen at vi er i rute for trinn 3 17.
juni).
Det er en forståelse blant flere i styret at det er lov å krysse
kommunegrenser (vi kan reise fritt i landet), men Torkel
mener at andre regler gjelder for organisert idrett. Styret
hadde altså ikke samme grunnlag/forståelse av
koronaregelverket.
Vedtak:
NM 26-27. juni flyttes til høsten og prioriterer alternativ 1
om å legge NM til 14-15.11.
Vi omgjør planlagt konkurransearangementet og ser på
alternativer for å kunne gjennomføre en nødvendig
rankingkonkurranse 26.06 for elite (ungdom og voksen) – i
form av et tv-show/audition der ett og ett par opptrer (evt
sender inn videoopptak) for dommerpanel på 7 personer
(ikke AJS 3.0), og evt utvider dette til Junior II hvis nasjonale
regler tillater dette. Og evt DRØN barn under 12 år hvis de
kan konkurrere regionalt.

Jan Tore

Torkel

Aksjon - Tar kontakt med Hill for å høre om de kan påta seg NM.
Sjekker med Nero om de kan arrangere
rankingkonkurransen 26. juni.
2) Status oppdatering Dommer- og Utregnerkontrakter
Endelig er det tatt fatt i administrasjonen for å få
dommerkontrakten tilrettelagt for elektronisk signering. Har
kommet tilbakemelding fra administrasjonen om momsfritak og
at dommeroppdrag tilsvarer undervisning – adm mener dette
ikke kan være riktig (sjekket med regnskapsfører). Jan Tore
orienterte at adm tidligere har påpekt det motsatte – at man
ikke kan inkludere moms i honorarkrav, og at
dommervirksomhet tilsvarer eksaminator som ikke er
momspliktig. Torkel tar dette videre med adm. Kontrakter vil
være tilgjengelige innen kort tid.
Vedtak:
Dommerkomiteen skal framover også ta ut utregnere.

Torkel. Jan Tore
ser på engelsk
kontrakt etter
utkast fra Torkel.

Jan Tore (fra
Hilde)

Aksjon – utarbeide en tilsvarende kontrakt for utregnere og en
oppdatert engelsk kontrakt (basert på den opprinnelige)
Jan Tore
3) Tildeling terminliste 2022
Det ble orientert om søknader for de ulike arrangementene. Det
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må også fastsettes hvordan det økonomiske skal organiseres.
Det er også lagt fram forslag om å arrangere felles Nm med de
andre seksjonene, men dette er fremdeles på idéstadiet.
Aksjon: Det må fattes vedtak om dette snarest mulig, men det
er ønskelig med innspill fra hele styret og vedtak flyttes derfor til
fellesvegg i Teams.

106/20202022

Klubbutvikling
1) SoMe konkurranse juni
Vedtak:
4 klubber del av SFO-opplegget. Avholdes
videokonkurranse i juni. 4 klubber som har utestående
4500 kroner for å sluttføre får 3000 hver,og deretter
fellespott på 15.000 kan deles ut.

Jan Tore (for
Hilde)

Hilde/Jan Tore

Aksjon: Det settes opp kriterier for hva som skal til for å
kunne hente ut prismidler.

107/20212022

108/20202022
109/20202022
110/20202022

Linedance
1) Status oppdatering
Møte med fire fra fagmiljøet – faggruppe. Fått miljøet i tale.
Inviterte 10, fem sa ja, men ett frafall. Konkurranser legges
til et sosialt eventement. Hovedvekt på det sosiale – for å få
opp ønsket om konkurranse. Må involvere seg i hva som
kreves...

Karianne

PARA
Ingen saker

Breddeutvikling
Ingen saker.

Rekruttering og konkurranse
1) Opprykksøknad. Par fra Nero – opprykk fra konkurranse
til elite.

Jan Tore

Vedtak:
Godkjent

111/20202022

Elite
1) Landslagsbestemmelser og Utøverkontrakt
Mette har stilt spørsmål ved klubbens forpliktelser, og det ble
diskutert kriterier for påkrevd nivå for trener.

Jan Tore/Anita

Aksjon:
??

112/20202022

Utøver
Philip oppsummerte markedsundersøkelse.
Aksjon:

Philip
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Se på konkrete handlinger for hvordan seksjonsstyret kan
følge opp undersøkelsen.

113/20202022

114/20202022

Utdanning
1) Para-DanceSport tilleggsutdannelse - oppdatering
04.12 blir kurs i Para. 28.08 (?) digitalt kurs i Para.
Paneldebatt/spørsmålsrunde til slutt. Invitere klubbstyrene?
Halvor må sende ut kontaktinfo (?) før sommeren.
trenersamlingen, siste helg i august

Anita

2) Trenerseminar 14 & 15 august - oppdatering
??

Anita

NDA
1) NDA lanseringshelg 14 & 15 august 2021
Jan Tore informerte.
Kvalitetssikring: hvis vi ikke får gjort dette på forhånd,
hvordan sikrer vi rett nivå. Være pragmatiske i starten. Krav:
bronsemerke, men skulle bygge på sølv? (Anita: neste år?)
Krav om partner eller hvem som helst? Solodansere bør
kunne være med. Aldersgrense 10 år? Si at det er en pilot.
Oppdaterte krav/regler fra jan 2022?
Vedtak:
Helga gjennomføres til tross for at overordnet plan ennå
ikke er ferdigstilt og kontrakt ikke er undertegnet. Dette er
på vei.
NDA vil i førte omgang kun være for elite, uavhengig av
klasse.

2) Oppdatering fra NDA arbeidsmøte
??

115/20202022

Eventuelt

Neste møte: 01.09.2021

Jan Tore

