SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 15-2010
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Scandic Crown Hotel, Göteborg
2010-09-25

§§ 208-226
Tid:

11.30-18.15

Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Lars Granström (§§ 209-215, 217-226) Kerstin Karlsson, Ann Keuer, Jan Lund-Jensen,
Thomas Nilsson, Ann Stålhammar, Jonny Svensson
Alexandra di Zazzo (DSF kansli), Håkan Rönnqvist (§ 216)

208
a) Ordföranden Lena Arvidsson hälsade alla välkomna. Hans Björkborg gick in som tjänstgörande
suppleant för Lars Granström under §§ 208 och 216.

Mötets öppnande
Närvarande ledamöter

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Thomas Nilsson utsågs till justeringsman.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter tillägg.

Föredragningslistan

209
a) FS-protokoll 12-2010 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 12-2010

b) FS-protokoll 13-2010 godkändes med föreslagna justeringar och lades till handlingarna.

FS-protokoll 13-2010

c) FS-protokoll 14-2010 godkändes och lades till handlingarna.

FS-protokoll 14-2010

d) FS har genom mejlbeslut den 15 september utsett Jimmy Järvekvist som t f förbundskapten i Rock.

Mejlbeslut
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210
Prioriteringslistan gicks igenom och uppdaterades.

Prioriteringslistan
Genomgång

211
a) Alexandra di Zazzo rapporterade om kansliets flytt till RF:s lokaler. Jan Lund-Jensen rapporterade om
löneförhandlingarna.

Personal och kansli

212
a) Jan Lund-Jensen har gjort ett utkast till ersättningsprinciper inom förbundet. FS lämnar synpunkter på
detta till Jan senast den 29 september.

Ekonomi
Ersättningar inom DSF; dnr 1216-10

b) Kerstin Karlsson och Jan Lund-Jensen har gjort ett utkast till resepolicy. FS lämnar synpunkter på
detta till Kerstin och Jan senast den 4 oktober.

Resepolicy; dnr 1214-10

c) Jan Lund-Jensen gick igenom ekonomirapporten för augusti. Konstaterades att vi i stort ligger inom
budget.

Ekonomirapport augusti

d) Beslutades att inte söka något bidrag för 2011.

Internationellt stimulansbidrag 2011; dnr 105410

213
a) Ann Stålhammar föredrog en skriftlig rapport från VO. Rapporten lades till handlingarna.

VO Tiodans
Rapport; dnr 1217-10

b) Vi har tre SM nu under hösten:
- SM Standard 16 oktober
- SM Latin 17 oktober
- SM Tiodans 6 november
Beslutades att Lena Arvidsson är invigningstalare i den mån hon har möjlighet att närvara. I annat fall
finns flera från FS på plats.

Invigningstalare SM
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214
a) Protokoll från 24 augusti gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 100824; dnr 1098-10

b) Thomas Nilsson föredrog en skriftlig rapport från VO. Rapporten lades till handlingarna.

Rapport; dnr 1213-10

c) Jan Lund-Jensen rapporterade att arbete pågår med det nya tävlingsreglementet. Ett telefonmöte den
10 oktober är utsatt för beslut. Information måste ut i DSF-Nytts oktobernummer.

Nytt tävlingsreglemente

d) Rapporterades att avtal angående EM-VM i Karlstad 2011 är klart mellan dels WRRC-DSF, dels DSFDK Rocksulan.

Avtal WRRC-DSF och DSF-Rocksulan

e) Förslag på ny examinator inom BRR har inkommit från examinatorsgruppen. FS önskar få in förslag
på kriterier för att få bli examinator innan beslut kan tas.

Förslag på ny examinator BRR; dnr 1202-10

215
a) Ann Stålhammar gav en muntlig rapport.

VO Line Dance
Rapport

216
a) Göran Adamson har avsagt sig uppdraget som förbundskapten för Rock’n’Roll-dansen. FS har utsett
Jimmy Järvekvist som t f förbundskapten tills vidare.

VO Elit
Ny förbundskapten för Rock; dnr 1254-10
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217
.a) Kerstin Karlsson föredrog VO-protokoll 3. Några föreningar är under utredning angående upphörande
av medlemskap.
Konstaterades att VO antagit följande föreningar som provårsmedlemmar:
- DF Vasadansarna
- Täby 10-dansklubb
- Föreningen Joydancers

VO Juridik
Protokoll 3, dnr 1162-10

FS beslutade att de antagna föreningarna tillförs röstlängden.
218
a) Jonny Svensson föredrog en skriftlig rapport. Man planerar att hålla en ordförandekonferens i januari
2011. Rapporten lades till handlingarna.

VO Distrikt
Rapport; dnr 1186-10

b) Protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 2, dnr 1188-10

c) Protokoll 3 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 3; dnr 1189-10

d) Protokoll 4 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 4; dnr 1190-10

219
a) Hans Björkborg gav en muntlig rapport.

VO Info/PR
Rapport

b) Hans föredrog idéer om policy för sociala medier. Uppdrogs åt VO att arbeta vidare med detta och att
precisera i ett direkt förslag till policy.

Policy sociala medier; dnr 1222-10

c) Hans föredrog ett förslag på en ny evenemangskalender på DSF:s hemsida. Uppdrogs åt VO att arbeta
vidare på detta. Bestämdes att tills vidare lyfta fram den befintliga kalendern så att den syns samt att ta
bort funktionen för månadsval.

Evenemangskalender på hemsidan; dnr 1221-10

d) Newsdesk är ett media för pressmeddelanden och andra nyheter. Diskuterades vad som ska publiceras
via Newsdesk samt hur det ska se ut. Uppdrogs åt VO att ta fram förslag till arbetsordning.

Newsdesk-systemet
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e) Det behövs en inventering av SM-kitet. Delar har försvunnit. En lista med innehåll ska finnas i
transportboxen, kompletterad med regler om var skyltningen ska ske på tävlingarna. Uppdras åt VO att ta
fram en rutin.

SM-kit och skyltning på mästerskap

f) Hans Björkborg visade ett förslag på en mall för VO-rapport till FS, en form av checklista. Mallen
godkändes efter några justeringar.

Mall för VO-rapporter; dnr 1220-10

g) Diskuterades hur kommunikationen mellan DSF och medlemsföreningarna kan bli bättre. Vem
informerar om vad? Hur? Uppdrogs åt VO att fundera vidare. Dessutom beslutades att varje FS-ledamot
skall presenteras mer utförligt på hemsidan (en i taget, per månad). Hans kontaktar var och en inför sådan
publicering.

Kommunikation mellan DSF och föreningarna

h) Det finns ett behov av ett redaktionsråd som föreslår FS besluta om hemsidans inriktning, innehåll,
lay-out m m.
Uppdrogs åt Hans Björkborg att formera rådet.

Redaktionsråd för hemsidan

220
a) Ansökan avslogs då den inkommit för sent samt att pengarna för år 3 är slut.

Idrottslyftet
NOSD; dnr 980-10

b) Ansökan avslogs då den inkommit för sent samt att pengarna för år 3 är slut.

LDT; dnr 994-10

c) Ansökan beviljades med 800 kr.

CAN; dnr 1086-10

d) Kerstin Karlsson rapporterade att rapporteringen av år 3 till RF ännu inte är klar p g a kansliets flytt.

Rapport

e) Beredningsgruppen har inför år 4 inkommit med två förslag:
- att ett tak sätts på totalt 50 000 kr för beviljade belopp per förening och år
- att på försök avsätta 200 000 kr av potten där föreningar med barn och ungdomar som tävlar får ansöka
om bidrag för sin ”befintliga verksamhet”. Föreningarna ska ha ansökt om LOK-stöd 2009. Beloppen
skulle vara 5 000 kr (minst 10 tävlande) resp 10 000 kr (minst 20 tävlande).

År 4

FS beslutade att gå på beredningsgruppens båda förslag.
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221
a) Lars Granström rapporterade att han håller på att skriva färdigt antidrog-policyn. Remiss skickas ut
under mitten av november till föreningarna.

Centrala projekt och särskilda uppdrag
Antidoping

b) Det har varit svårt att få till ett ungdomsråd. Diskuterades om detta är rätt form för att få ungdomarna
att känna att de medverkar inom Danssporten. Vi funderar vidare till nästa möte.

Ungdomsråd

c) Ann Keuer har skrivit klart ett förslag på en plan för jämställdhet- och likabehandling. Skickas ut till
FS för påseende. Synpunkter lämnas till Ann senast den 8 oktober.

Likabehandling (jämställdhet)

d) Jan Lund-Jensen föredrog en skriftlig rapport, som lades till handlingarna.

Sport Campus Sweden; dnr 1219-10

e) Jan Lund-Jensen gav en muntlig rapport.

Revidering instruktioner

f) Jan Lund-Jensen rapporterade att avtalet med Swingweb är klart.

Tävlingsadministrativt system

g) Jan Lund-Jensen har inkommit med ett förslag på e-post för DSF.
FS beslutade att gå på Jans förslag.

E-post för DSF; dnr 1199-10

h) Hans Björkborg informerade om olika alternativ för filhantering på nätet.

Filhantering på nätet

i) Inget att rapportera.

Introduktion för nya ledamöter

j) Lena Arvidsson har gjort ett utkast. Synpunkter lämnas till Lena senast den 8 oktober.

Internationell handlingsplan och
utvecklingsarbete

k) Lena Arvidsson gav en muntlig rapport.

Utvecklingsverktyg

222
a) Bordlades till nästa möte.

Anmälda ärenden
Kriterier specialidrott på gymnasiet
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b) Bordlades till nästa möte

Förfrågan om deltagande i projekt Etik och
moral bland idrottsledare

c) Lena Arvidsson informerade om projektet ”Danscenter”.

Info projekt ”Danscenter” med syfte att sprida
dans och utbilda ledare/tränare

d) Det är dags att lämna nomineringar till Idrottsgalan i januari 2011. Skickas vidare till VO Elit för
handläggning.

Nomineringar Idrottsgalan

223
Inga inkomna skrivelser förelåg.

Inkomna skrivelser

224
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga frågor

225

Nästa möte
-

10 oktober telefonmöte 18.00 om tävlingsreglementet
31 oktober på kansliet FS + VO-ordf verksamhetsplaner och budget
20-21 november Stockholm
1 december telefonmöte 19.30
18 januari telefonmöte 19.30
15 februari telefonmöte 19.30
26-27 februari Stockholm
22 mars telefonmöte 19.30
12 april telefonmöte 19.30
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226
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Thomas Nilsson
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