SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 12 / 2010
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefon
2010-08-17

§§ 179-197
Tid:

19.30-21.45

Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Lars Granström, Ann Stålhammar, Jan Lund-Jensen, Hans Björkborg, Ann Keuer (§§ 185,
191-197
Thomas Nilsson, Kerstin Karlsson
Alexandra di Zazzo (DSF kansli), Christofer Elghorn (§ 185)

179
a) Ordföranden hälsade alla välkomna. Hans Björkborg gick in som tjänstgörande suppleant för Kerstin
Karlsson. Ann Keuer gick in som tjänstgörande suppleant för Thomas Nilsson under §§ 185, 191-197.

Mötets öppnande
Närvarande ledamöter
Sekreterare och justeringsman

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Ann Stålhammar till justeringsman.
Föredragningslistan
c) Föredragningslistan godkändes efter justering och tillägg.
180
a) Föregående protokoll 11-2010 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 11-2010

181
Prioriteringslistan gicks igenom och uppdaterades.

Prioriteringslistan
Genomgång

182
a) Jan Lund-Jensen rapporterade att hyresavtalet med RF är påskrivet och att kansliet har börjat förbereda
för flytten.

Personal och kansli
Flytt av kansli

183
a) Bordlades till nästa möte.

Ekonomi
Ersättningar inom DSF

b) Jan Lund-Jensen meddelade att avtal med AKI Resebyrå är klart. Avtalet med Scanworld är inte klart.
Arbetet med resepolicyn pågår.

Resepolicy
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c) Kramfors DSK har inkommit med en begäran om nedsättning av årsavgiften för 2010 då föreningen
inte haft någon verksamhet på ett tag och följaktligen inte heller haft några inkomster. Man har dock för
avsikt att försöka få igång verksamheten igen.
FS beslutade att sätta ned avgiften för 2010 till 2 613 kr för föreningen.

Årsavgift 2010 KDSK, dnr 605-10

184
a) Inget fanns att rapportera.

VO Tiodans
Rapport

185
a) Christofer Elghorn rapporterade om arbetet med ett nytt tävlingsreglemente. Det finns fortfarande
några justeringar att göras. Bestämdes att Lena Arvidsson, Jan Lund-Jensen och ev L-G Göransson finns
med i det fortsatta arbetet.

VO BRR
Rapport nytt tävlingsreglemente; dnr 1055-10

b) Tävlingsadministratörer (TA) har fram till nu kunnat nyttjas av tävlingsarrangörer för att sänka
kostnaden för Tävlingsledare. I och med att Swingweb införs som centralt system i förbundet försvinner
nu behovet av denna roll. VO BRR föreslår att titeln TA tas bort inom DSF och att de personer som i
dagsläget finns på TA-listan kan erbjudas möjlighet att utbilda sig till Tävlingsledare i framtiden.

Borttag av titeln Tävlingsadministratör; dnr
1066-10

FS beslutade att ta bort titeln Tävlingsadministratör inom DSF i enlighet med VO:s förslag, att gälla från
och med 2011-01-01.
186
a) Inget fanns att rapportera.

VO Line Dance
Rapport

187
a) VO-protokoll från 2010-06-02 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Elit
Protokoll 100602; dnr 993-10

b) Lena Arvidsson drog en skriftlig rapport från VO. Rapporten lades till handlingarna.

Rapport; dnr 1075-10

c) Göran Adamson önskar avsäga sig sitt uppdrag som förbundskapten för grenen Rock’n’ Roll.
FS beslutade att entlediga Göran från uppdraget. DSF tackar för hans goda arbete under den tid som
varit.
Uppdrages åt VO att hitta en ersättare för Göran. Håkan Rönnqvist går in som tillförordnad förbunds-

Avsägning uppdrag förbundskapten; dnr 107610
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kapten tills vidare.
188
a) En skriftlig rapport från VO gicks igenom. Konstaterades att VO antagit två nya medlemsföreningar
på provår, Täby Tiodansklubb och Föreningen Joy Dancers.
FS beslutade att tillföra dessa två föreningar till röstlängden. Rapporten lades till handlingarna.

VO Juridik
Rapport; dnr 1063-10

189
a) Jonny Svensson gav en muntlig rapport.

VO Distrikt
Rapport

190
a) Hans Björkborg föredrog en skriftlig rapport, vilken lades till handlingarna.

VO Info/PR
Rapport; dnr 1036-10

191
a) Bordlades till nästa möte.

Idrottslyftet
NOSD; dnr 980-10

b) Bordlades till nästa möte.

LDT, dnr 994-10

c) En rapport om Idrottslyftet gicks igenom och lades till handlingarna.

Rapport; dnr 1067-10

192
a) Lars Granström gav en muntlig rapport.

Centrala projekt och särskilda uppdrag
Antidoping

b) Inget fanns att rapportera.

Ungdomsråd

c) Inget fanns att rapportera.

Likabehandling (jämställdhet)

d) Jan Lund-Jensen gav en muntlig rapport.

Sport Campus Sweden

e) Arbete pågår.

Revidering instruktioner

f) Jan Lund-Jensen gav en muntlig rapport.

Tävlingsadministrativt system

g) Bordlades i avvaktan på flytten av kansliet.

E-post för DSF
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h) Bordlades i avvaktan på flytten av kansliet.

Filhantering på nätet

i) Arbete pågår.

Introduktion för nya ledamöter

j) Arbete pågår.

Internationell handlingsplan och utvecklingsarbete

k) Inget fanns att rapportera.

Utvecklingsverktyg

193
a) Inga anmälda ärenden förelåg.

Anmälda ärenden

194
a) Idrottslyftets fjärde och sista år inleddes den 1 juli och sträcker sig fram till 30 juni 2011. Vad som
därefter händer är i dagsläget oklart. Båda de politiska blocken har aviserat att de vill fortsätta med någon
form av satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. RF undrar nu hur resp SF ställer sig till att höja
åldersgränsen i en ny satsning från 20 år till 25 år.
Diskuterades både för- och nackdelar. Uppdrogs åt Lena Arvidsson att lämna svar till RF.

Inkomna skrivelser
Ny barn- och ungdomssatsning Idrottslyftet, dnr
1069-10

195
a) RF:s informationssida Idrottsinfo kommer att flytta till IdrottOnline. Påmindes om att berörda måste
begära ett lösenord via kansliet.

Övriga frågor
Idrottsinfo

c) Jan Lund-Jensen rapporterade att han pratat med de domare som gick igenom domarkontrollen i april.
Samtliga deltagare var i stort sätt positiva till kontrollen.

Feedback domarkontroll

196

Nästa möte
-

1 sep telefonmöte
25 september fysiskt möte Göteborg
31 oktober fysiskt möte med VO (budget)

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 12-2010

4/5

197
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Ann Stålhammar
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