SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 1-2010
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefon
2010-01-27

§§ 1-20
Tid:

19.30-22.15

Lena Arvidsson, Jan Lund-Jensen, Ann Stålhammar, Kerstin Karlsson, Lars Granström, Georg Andrésen, Jonny Svensson, Ann
Keuer, Ingrid Ryrholm, Thomas Nilsson
Thomas Claesson(DSF kansli)

1
a) Ordförande Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Mötets öppnande
Närvarande ledamöter

b) Thomas Claesson utsågs till sekreterare och Kerstin Karlsson till justeringsman.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan gicks igenom och godkändes efter tillägg.

Föredragningslistan

2
a) Föregående protokoll gicks igenom och godkändes efter redaktionella ändringar samt lades till
handlingarna.

Föregående protokoll
Protokoll 20-2009

3
a) Finns inga punkter.

Åtgärdslistan

4
a) Jan Lund-Jensen rapporterade att nya datorer har installerats på kansliet.

Personal och Kansli
Rapport

5
a) Ekonomirapport för december gicks igenom och lades till handlingarna.

Ekonomi
Ekonomirapport december

b) Bordlades till nästa möte.

Beslutsunderlag avgifter utbildning BRR
Dnr: 1834-09
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c) Styrelsen diskuterade det arbetsmaterial (Dnr:278-10) gällande inriktning av verksamheten Håkan
Rönnqvist beskrivit gällande för VO Elit. Styrelsen ställer sig bakom inriktningen och VO Elit kan arbeta
vidare.

Budget 2010

d) Bordlades till nästa möte.

Ersättningar inom DSF

e) Bordlades till nästa möte.

Resepolicy

6
a) Ann Stålhammar lämnade en kort rapport..

VO Tiodans
Rapport

7
a) Skrivelse till examinatorer och ordförande BRR diskuterades, efter vissa redaktionella justeringar
beslutades att brevet skulle skickas snarast med en svarstid på två veckor, senast 15 februari.

VO BRR
Avförande av examinator. Dnr: 1921-09
och 1934-09

b) Jonny Svensson föredrog protokollet, som styrelsen beslutade att lägga till handlingarna.

Protokoll 091208 (Tävlingsgruppen) Dnr:
1941-09

c) Jonny Svensson föredrog protokollet, som styrelsen beslutade att lägga till handlingarna.

Protokoll 5 (VO), dnr: 1967-09

d) Thomas Nilsson och Jonny Svensson rapporterade från ett väl genomfört domarseminarium i
Jönköping. Styrelsen la den skriftliga rapporten med godkännande till handlingarna.

Rapport domarseminariet
dnr: 25-10

e) Helen Olsson har meddelat att hon inte önskar kvarstå på domarlistan. Styrelsen beslutade att entlediga
Helena Olsson från sina domaruppdrag.

Entledigande av domare
dnr: 26-10

8
a) Ingrid Ryrholm rapporterade kring arbetet inom VO Line Dance. Ny ledamot till VO är på gång,
beslutsunderlag kommer till nästa möte.

VO Line Dance
Rapport

9
a) Ingen skriftlig rapport förelåg

VO Elit
Rapport
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10
a) Kerstin Karlsson föredrog protokoll 091130 med följande namnbyten på föreningar.
Team One Dansförening - Juridiska har beslutat att godkänna namnbytet till Team One Dance Club samt
att föreningen får behålla sitt kortnamn ONE.
DK Göteborgs Elitdansare - Juridiska har beslutat att godkänna det nya namnet "Danceclub Team
Gothenburg Elite Dance" samt att föreningen får behålla sitt kortnamn GED

VO Juridik
Protokoll 091130, Dnr: 1957-09

11
a) Georg Andrésen föredrog protokollet, som styrelsen beslutade att lägga till handlingarna.

VO Distrikt
Protokoll 9-2009, Dnr:1956-09

12
a) Lasse Reuterberg har skickat in en önskan om att kliva av som ordförande inom Info/PR men kvarstå
inom verksamhetsområdet. Styrelsen beslutade att entlediga Lasse som ordförande för VO och att han
fortsätter som ledamot inom VO.

VO Info/PR
Skrivelse Lars Reuterberg Dnr: 47-10

13
a) Styrelsen beslutade att lägga förbundsmötet på Rica Talk Hotel i Älvsjö, helgen 17-18 april, med start
klockan 13.00 på lördagen.

Förbundsmöte
Tid och plats

b) Styrelsen beslutade att uppdra åt VU att besluta om kostnaderna för deltagarna.

Kostnader för deltagare

c) Styrelsen beslutade att uppdra åt juridiska att ta fram en röstlängd under den kommande veckan, för
vidare användning inför årsmötet.
Röstlängden fastställdes via mejlbeslut 2010-02-08.

Röstlängd

14
a) Styrelsen är positiv till ansökan, men uppmanar föreningen att inkomma med en ny kompletterad
ansökan.

Idrottslyftet
HDSK, Dnr: 1983-09

15
a) Lars Granström rapporterade att valberedningen har hittat ett par personer som är intresserade att
arbeta med Antidoping.

Centrala Projekt och särskilda uppdrag
Antidoping
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b) Thomas Nilsson rapporterade kring arbetet med ungdomsråd.

Ungdomsråd

c) Ann Keuer rapporterade kring arbetet med Likabehandling. Ett diskussionsunderlag håller på att tas
fram.

Likabehandling (jämställdhet)

d) Jan Lund-Jensen rapporterade att det just nu inte är några dansare som studerar vid Sport Campus
Sweden och att kraft bör läggas på att få nya sökande.

Sport Campus Sweden

e) Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

Revidering instruktioner

f) Jan Lund-Jensen rapporterade att SwingWeb presenterats för tävlingsledarna vid deras seminarium
under januari och att en åtgärdslista är skapad för att inga punkter skall missas inför införandet av
SwingWeb. Målet är att samtliga anmälningar efter 1/7-2010 ska ske via SwingWeb

Tävlingsadministrativt system/SwingWeb

g) Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

E-post för DSF

h) Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

Filhantering på nätet

i) Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

Introduktion för nya ledamöter

j) Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

Internationell handlinsplan och
utvecklingsarbete

16
a) Inga anmälda ärenden.

Anmälda ärenden

17
a) Jivers Dancing Club har inkommit med en skrivelse kring VM och sanktionsavgiften för tävlingen.
Styrelsen beslutade att återbetala sanktionsavgiften för VM till Jivers, då arrangören går med förlust på
arrangemanget av VM.

Inkomna skrivelser
Skrivelse Jivers Dancing Club

18
a) Inga övriga frågor förelåg.

Övriga Frågor
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19

Nästa möte
•
•

20-21 februari, Stockholm
6-7 mars, Stockholm
7 mars – Temadag kring Barn och ungdom

20
a) Lena Arvidsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Thomas Claesson

Lena Arvidsson

Kerstin Karlsson
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