Bilaga

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 19-2010
Plats:
Datum:
Närvarande:

Förhinder:
Adjungerade:

Quality Hotel Winn, Haninge
2010-11-20--21

§§ 258-276
Tid:

Lör 11.15-18.30 och 20.00-21.15, sön 8.30-16.00

Ann Stålhammar, Jan Lund-Jensen, Thomas Nilsson, Lena Arvidsson, Ann Keuer (§§ 260, 262, 264f, 266-268, 269a-c, 270,
271c, 271i), Jonny Svensson (§§ 260, 262, 264f, 266-268, 269a-c, 270, 271c), Kerstin Karlsson (§§ 260, 262, 264d, 264f, 266268, 269a-c, 270, 271c)
Hans Björkborg, Lars Granström
Siv Karlsson och Alexandra di Zazzo

258
a) Ordförande Lena Arvidsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande
Närvarande ledamöter

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Jan Lund-Jensen till justeringsman.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter justering.

Föredragningslistan

259
a) Föregående protokoll godkändes efter några justeringar och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 18-2010

260
Prioriteringslistan gicks igenom och uppdaterades.

Prioriteringslistan
Genomgång

261
Jan Lund-Jensen gav en muntlig rapport.

Personal och kansli
Rapport

262
a) Bordlades till nästa möte.

Ekonomi
Ersättningar inom DSF

b) Uppdrogs åt Kerstin Karlsson att fortsätta arbetet med att ta fram en resepolicy.

Resepolicy
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c) Jan Lund-Jensen gick igenom ekonomirapporten för oktober. Konstaterades att intäkterna minskat
inom tävling BRR. Rapporten lades till handlingarna.

Ekonomirapport oktober

d) Avgifter inom DSF för 2011 fastställdes; se bilaga. Punkten förklarades omedelbart justerad.

Avgifter 2011

e) Inkomna budgetönskemål diskuterades och förslag till justeringar togs fram. Jan Lund-Jensen
informerar berörda för att förankra förslagen till justeringar.

Budget 2011

263
a) Ann Stålhammar gav en muntlig rapport.

VO Tiodans
Rapport

264
a) Thomas Nilsson föredrog en skriftlig rapport. Rapporten lades till handlingarna.

VO BRR
Rapport, dnr 1441-10

b) FS har mottagit domaren Helena Norbelies begäran om att bli entledigad som domare.
FS accepterar Helenas avsägning och tackar för hennes arbete som domare inom DSF.

Avsägning domaruppdrag; dnr 1391-10

c) FS beslutade att förlänga förordnandet som examinatorer t o m 2013-10-01 för Bengt Hellsten och
Lennart Haglund.

Förordnande examinatorer, dnr 1399-10

d) Bordlades till nästa möte.

Tankar runt utbildningssystem, dnr 1432-10

e) FS beslutade fastställa domarexaminationerna enligt följande:
- Jimmy Järvekvist (Bugg steg 1, BW steg 1, LH steg 1, Rock steg 1 och DB steg 1)
- Robert Kaland (LH steg 1, Rock steg 1 och DB steg 1)
- Andreas Larsson (Bugg steg 1, BW steg 1 och Rock steg 1)
- Emil Eriksson (LH steg 3 och DB steg 3)
- Christofer Elghorn (BW steg 3 och DB steg 3)

Domarexaminationer; dnr 1454-10

Punkten förklarades omedelbart justerad.
f) Enligt tidigare beslut har FS sagt att den helg då förbundsmöte hålls ska vara tävlingsfri. Konstaterades
att detta inte efterföljs. FS vill därför understryka att detta beslut fortfarande gäller.
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265
a) Ann Stålhammar gav en muntlig rapport.

VO Line Dance
Rapport

266
a) Ingen rapport förelåg.

VO Elit
Rapport

b) Då dansgrenen Bugg saknar internationell konkurrens, tävlingstillfällen och stöd från Riksidrottsförbundet (RF), förslår ordförande för VO Håkan Rönnqvist att Bugg fr o m 2011 inte ska ingå med de
grenar som har elittrupper inom VO.
Som en följd där av finns det inte något behov av en förbundskapten för grenen. FS förslås därför besluta
att nuvarande förbundskapten Robert Johnsson fr o m 2011-01-01 entledigas från sitt uppdrag och att det
tills vidare inte tillsätts någon ny.
VO kommer dock även i fortsättningen administrera svensk representation vid de tillfällen mästerskap
anordnas genom att ta ut deltagande trupp och ledare.
FS beslutade i enlighet med Håkans förslag.

Dansgrenar inom VO; dnr 1381 och 1444-10

c) FS har i föregående protokoll beslutat om ändrad organisation inom VO. Som ledning för VO ska en
styrgrupp utses, bestående av en ordförande, en BRR-representant och en Tiodans-representant. Håkan
Rönnqvist förslår följande personer:
- ordförande Håkan Rönnqvist
- Johanna Johansson (BRR)
- Lars Wallin (Tiodans)
FS beslutade enligt Håkans förslag.

Bemanning inom VO; dnr 1390-10

FS beslutade också om fortsatt förordnande för förbundskaptenerna t o m 2011-12-31:
- Boogie Woogie – Mats Ivarsson
- Lindy Hop – Helena Norbelie
- Rock – Jimmy Järvekvist
- Tiodans – Rolf Lindberg
Punkten förklarades omedelbart justerad.
d) RF har beslutat om Elitstöd för 2011. DSF får 100 000 kr som generellt stöd och 25 000 kr som riktat
stöd.
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267
a) Kerstin Karlsson gav en muntlig rapport.

VO Juridik
Rapport

b) FS uppdrog åt VO att utreda möjligheterna till ett delat Tävlingsreglemente med tanke på DSF:s vision
att ta in nya danser.

Förberedelse delat TR; dnr 1436-10

268
a) Jonny Svensson gav en muntlig rapport.

VO Distrikt
Rapport

269
a) En kort rapport förelåg. Lades till handlingarna.

VO Info/PR
Rapport

b) FS beslutade att ansvaret för profilkläder ligger på VO Info/PR. Undantaget är elittruppernas
landslagsoveraller och träningskläder, vilka VO Elit ansvarar för. Samordning ska dock ske tillsammans.

Ansvar profilkläder

c) VO planerar att visa en tävling via web-TV. FS har inga synpunkter på vilken tävling som visas, bara
att det samordnas med VO Dans.

Pilottävling web-TV

d) VO har inkommit med ett förslag på policy vid användandet av Newsdesk.
FS beslutade fastställa policyn enligt förslaget.

Newsdesk

e) Innehållet i Årsbok 2010 diskuterades.

Årsbok 2010

270
a) Beviljades med 9 000 kr. Ann Stålhammar deltog ej i beslutet.

Idrottslyftet
SSDK; dnr 1365-10

b) Beviljades med 1 800 kr.

CAN; dnr 1367-10

c) Beviljades med 1 400 kr. Jonny Svensson deltog ej i beslutet.

SOG; dnr 1368-10

d) Ansökan avslogs.

NOSD; dnr 1404-10

271
a) Ingen rapport förelåg.

Centrala projekt och särskilda uppdrag
Antidoping
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b) Bordlades till nästa möte.

Ungdomsråd

c) Förslag till Jämställdhets- och likabehandlingsplan diskuterades och synpunkter ska arbetas in för att
kunna fastställas vid nästa möte.

Likabehandling (jämställdhet); dnr 1231 och
1450-10

d) Bordlades till nästa möte.

Sport Campus Sweden

e) Bordlades till nästa möte.

Revidering instruktioner

f) FS beslutade att all licenshantering ska ske via SwingWeb fr o m 2011-01-01.

Tävlingsadministrativt system

g) Bordlades till nästa möte.

Filhantering på nätet

h) Bordlades till nästa möte.

Introduktion för nya ledamöter

i) Förslag till Internationell handlingsplan diskuterades och synpunkter ska arbetas in för att kunna
fastställas vid nästa möte.

Internationell handlingsplan och utvecklingsarbete

j) Bordlades till nästa möte.

Utvecklingsverktyg

272
a) Inför GY11 behöver vi fundera på vilka kriterier vi har för dels Riksidrottsgymnasier, dels Nationella
gymnasier. Uppdrogs åt Ann Stålhammar att utreda och inkomma med förslag.

Anmälda ärenden
Kriterier specialidrott på gymnasiet; dnr 1237
och 1407-10

b) Lena Arvidsson lämnade en rapport från Riksidrottsforum i Malmö.

Rapport från Riksidrottsforum

c) FS beslutade att även vinnare av Världscupen ska uppvaktas med en blomma.

Tillägg uppvaktning medaljörer; dnr 1435-10

d) Kort diskussion och funderingar på framtida arbetssätt inom FS.

Arbetssätt inom FS

273
a) FS har inga förslag avseende valen till SISU-stämman.

Inkomna skrivelser
Val till SISU-stämma; dnr 1256-10
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b) FS har inga förslag avseende valen till RF-stämma.

Val till RF-stämma; dnr 1348-10

c) Motioner till RF-stämman ska vara inne senast 1 januari. Vi funderar till nästa möte.

RF-stämma 2011; dnr 1409-10

274
a) Diskuterades och uppdrogs åt VO Juridik att se över röstlängden till nästa möte. Uppdrogs också till
VO att utreda om ändring av stadgarna angående datum för inlämnande av medlemsstatistik.

Övriga frågor
Röstlängd FM 2011

275
- 1 december telefonmöte
- 18 januari telefonmöte
- 15 februari telefonmöte
- 26-27 februari i Stockholm
- 22 mars telefonmöte
- 12 april telefonmöte

Nästa möte

276
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Jan Lund-Jensen
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Avgifter inom Svenska Danssportförbundet 2011

Årsavgifter (fastställda av Förbundsårsmötet 2010)
Årsavgiften är differentierad och baserad på antal medlemmar i föreningen angivet i insänd statistikrapport året före (antal
medlemmar 2 år före) det år avgiften gäller för enligt följande:

1-50 medlemmar:
51-100 medlemmar:
101-150 medlemmar:
151-200 medlemmar:
201-300 medlemmar:
301-400 medlemmar:
401-500 medlemmar:
501-600 medlemmar:
> 600 medlemmar:

2 613 kr
4 038 kr
5 463 kr
6 888 kr
8 725 kr
10 975 kr
13 225 kr
15 475 kr
17 725 kr

Ny förening betalar en inträdesavgift på 1500 kr det år de blir provårsmedlemmar. Detta ersätter medlemsavgiften
inträdesåret.
I årsavgiften ingår avgift till STIM och SAMI, samt avgift för ordinarie ombud till förbundsmötet (även för dansföreningar
som ej har rösträtt). Dock ej för suppleanter eller distriktsombud (SDF-ombud), ej heller resekostnader till och från
förbundsmötet.
De dansföreningar som inte sänder in statistikuppgift eller ej anger antal medlemmar på utsänd blankett debiteras högsta
avgiften.
I de fall uppgifterna är uppenbart felaktiga i statistikuppgiften beslutar förbundsstyrelsen om årsavgiften för dansföreningen.
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Övriga avgifter (fastställda av Förbundsstyrelsen 2010-11-21)
Sanktionsavgifter

0 kr för tävlingar som bara innehåller R-klasser
1000:- GP och DM
1000 :- övriga tävlingar (ej SM)
Maximal anmälningsavgift på tävling
(Gäller ej internationella tävlingar i Sverige)

150 kr per dansare för SM
1500 kr per lag för SM i LAG
80 kr per dansare för tävlingar som bara innehåller R-klasser
100 kr per dansare på övriga tävlingar.
Arrangörsavgift

15 % på inbetalda anmälningsavgifter på sanktionerade tävlingar (ej SM och tävlingar som bara innehåller Rklasser)
Inställda tävlingar

SM
DM och GP
R-tävlingar
Övriga tävlingar

10 000:7 500:1 000:5 000:-

Licenser

Låg licens
Hög licens

50:300:-

Straffavgifter vid saknad licens eller felaktig licens
500 kr/person vid saknad licens + normal licensavgift
250 kr/person vid felaktig licens + normal licensavgift
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Utbildning

Sanktionsavgift/deltagaravgift vid utbildning är 100 kronor för dag 1 och 50 kronor för varje påbörjad ny dag
utbildningen pågår.
Domarexamination

Domarexamination 400 kr per gren. Dock max 1000 kr per gång.
Domarkontroll

Domarna betalar själva eventuell kostnad för kost och logi samt reskostnader utöver billigast möjliga resa.
Domarseminarium

Domarna betalar en avgift på 900 kr för deltagande på ett 2-dagars domarseminerium.
Om logi ej bokas är kostnaden 500 kr.
Merkostnad för enkelrum betalas av domarna själva
Domaraspiranter står själva för kostnaderna för sitt deltagande.
TL/TK seminarium

TL/TK betalar en avgift på 900 kr för deltagande på ett 2-dagars seminarium.
Om logi ej bokas är kostnaden 500 kr.
Merkostnad för enkelrum betalas av domarna själva
Videofilmning

Videofilmning för icke kommersiellt bruk skall vara tillåtet utan kostnad.
Övriga avgifter

Protestavgift
500 kr
(Hela beloppet återbetalas vid bifall av protesten)
Byte av föreningsrepresentation vid halvårsskifte

Vid byte av föreningsrepresentation vid halvårsskifte uttas halv licensavgift samt en administrativ avgift på 150 kr.
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