
 Send Meeting Preview
From dsoe@sportsdans.dk

To formand@sportsdans.dk, jan@todsen.eu, mette@folkedans.dk

Cc

Bcc micki@chow.dk

Subject [Godkendt] Organisationsgruppemøde - 4. kvt. 2018 (DS/FD - Organisationsprojekt)

Minute Taker Micki Chow (MC)

Attendees Karen Pedersen (KP), Jan Todsen (JT), Mette Baltsersen (MB)

Type Note Owner Due

1. Godkendelse af
kommisorium

DECISION Udkast til kommisorium er blevet udsendt på forhånd. Der var enkelte præcise‐
ringer/rettelser. Kommissoriet blev godkendt og endeligt dokument blev udsendt
på mail d.d.

MC

2. Status på resultatmål og
procesmål for 2018

TODO Organisationsspor
1. Resultatmål: Kommisorium godkendt og nedskrevet - færdig.

Fastholdelsessport

1. Sportsdans: IOC udtagelseskriterier for breaking - færdig.

2. Sportsdans: Forslag til ny turneringsstruktur - færdig.

3. Sportsdans: Etablering af internationalt samarbejde / internationale breddetur‐
neringer - i gang.

4. Folkedans: Gennemførsel af foreningsanalyse  - i gang.

5. Fokledans: Udarbejdelse af bedømmelseskriterier og udtagelsesregler - i
gang.

Mht. pkt. 5, fremsendte d.d. MC DS' udtagelseskriterier for breaking til inspira‐
tion. Da WDSF endnu ikke har påbegyndt udarbejdelse af regler for nordisk folkl‐
ore, blev det aftalt at der laves udtagelseskriterier baseret på de danske regler i
FD. På et senere tidspunkt vil FD lave et udkast til internationale regler baseret
på de danske, som kan sendes til WDSF. MC kan kigge fremsendt udkast igen‐
nem, og Katja Mikkelsen kan forelægge reglerne for WDSFs DanceSport Disci‐
pline Development udvalg.

MC udfylder statusskema forud for statusmødet med DIF d. 12/12

MC 2018-12-01

3. Nedsættelse af
samarbejdsudvalg for
uddannelse

TODO Det blev aftalt at nedsætte et samarbejdsudvalg for uddannelse med 4 personer
- 2 fra FD og 2 fra DS. Hvert forbund går tilbage og finder kandidater til dette ud‐
valg - kandidater drøftes ved næste møde d. 12/12.

Alle 2018-12-12

4. Datoer for møder TODO Der blev rykket for fastlæggelse af mødedatoer i 2019, som blev aftalt på forrige
møde i september. Møder i 2019 vil blive afholdt: 1. kvartalsmøde i ultimo
marts, 2. kvartalsmøde i juni, 3. kvartalsmøde i august/september, 4. kvartals‐
møde i november/december. MC udsender Doodle 1. december, og alle bedes
svare hurtigt, så møde datoer kan fastlægges på næste møde 12/12.

MC 2018-12-12
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