SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 13-2010
Plats:
Datum:
Närvarande:
Ledamöter:
Suppleant:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefonmöte
2010-09-01

§§ 198-204
Tid:

19.30-23:30

Ordförande Lena Arvidsson
Lars Granström, Jan Lund-Jensen och Ann Stålhammar
Thomas Nilsson, Hans Björkborg, Kerstin Karlsson, Jonny Svensson, Ann Keuer
Christofer Elghorn

198
a) Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Mötets öppnande

b) Ann Stålhammar utsågs till sekreterare och Jan Lund-Jensen utsågs till justeringsman.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan gicks igenom och godkändes.

Föredragningslistan

199
VO Tiodans har upptäckt ett fel som uppstått i tävlingsbestämmelserna version 2010.1.
I bestämmelserna version 2010.1 har vissa avsnitt överförts från version 2009.1 i stället från version
2009.2 vilket inneburit att några tidigare beslutade och införda förändringar fallit bort.
Tryckfel har orsakat att detta som redan beslutats bortfallit.
FS beslöt att tävlingsbestämmelserna omgående korrigeras och läggs ut på hemsidan samt att
information om detta publiceras i DSF-nytt.

Korrigering av tävlingsbestämmelserna Dnr
1125

Punkten förklarades omedelbart justerad.
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200
Jan Lund-Jensen informerar om kostnader för flytt av kansliet till RF lokaler.

Kansliflytt

201

Swingweb
Dnr 1142

Jan Lund-Jensen redogjorde för status på arbetet med SwingWeb samt avtalsförslaget med CogWorks.
Följande beslöts i enlighet med beslutsunderlaget:
- DSF tecknar avtal med Coqworks AB gällande användning av SwingWeb för DSF tävlingsadministration
(Licenshantering, tävlingsanmälan, resultathantering etc.)
- Tävlingsanmälan till BRR tävlingar skall ske i SwingWeb för alla tävlingar vars anmälningsdatum går ut efter
den 1/10 2010.
- Tävlingsanmälningar BRR skall under en övergångsperiod skrivas ut från swingweb och skickas in som
tidigare per post eller e-post.
- Från tidpunkt som fastställs senare behöver tävlingsanmälningar BRR inte längre skickas in utan anmälan och
godkännande sker helt i SwingWeb.
- All licensansökan och licenshantering för 2011 sker i SwingWeb. Även för Tiodans.
- Arbete ska initieras för att DSF tävlingsadministration för Tiodanstävlingar kan flyttas över till SwingWeb så
snart som möjligt.
- Anmälningar till förbundsutbildningar skall på sikt administreras via Swingweb och arbete med detta bör
initieras under hösten.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

202
Nytt tävlingssystem för BRR diskuterades.

Nytt tävlingssystem BRR

FS beslöt att ha ett nytt telefonmöte Torsdagen den 2/9 kl 19.30 för fortsatt diskussion och beslut
beträffande nytt tävlingssystem BRR.
203
Lena Arvidsson informerade om att hon kommer att delta i ett möte på RF den 19 oktober om
utvecklingstrappa.
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204
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Ann Stålhammar

Lena Arvidsson

Jan Lund-Jensen
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