SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 2-2010
Plats:
Datum:

Choice Hotel, Nacka
2010-02-20

Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

§§ 21-40
Tid:

12.00-22.00

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

21
a) Kerstin Karlsson går in som ordförande. Thomas Nilsson går in som tjänstgörande suppleant för Lena
Arvidsson.

Mötets öppnande
Närvarande ledamöter

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Lars Granström utsågs till justeringsman.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan gicks igenom och godkändes efter justering.

Föredragningslistan

22
a) Protokoll 1-2010 gicks igenom och godkändes efter komplettering med diarienummer.

Föregående protokoll
FS-protokoll 1-2010

23
Finns inga punkter.

Åtgärdslistan
Genomgång

24
Finns inget att rapportera.

Personal och kansli

25
a) Bordlades till morgondagens möte.

Ekonomi
Bokslut

b) Bordlades till morgondagens möte.

Budget 2010 inkl verksamhetsplaner

c) Bordlades till morgondagens möte.

Avgifter 2010
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d) FS beslutade föreslå Förbundsmötet att besluta om oförändrade årsavgifter för 2011.

Förslag till årsavgifter 2011; 281-10

e) Bordlades till morgondagens möte.

Ändring av arvoden BRR; 282-10

f) Bordlades till morgondagens möte.

Ersättningar inom DSF

g) Jan Lund-Jensen föredrog en skriftlig rapport. Arbete pågår. Kerstin Karlsson åtog sig att hjälpa Jan
och Georg med det fortsatta arbetet.

Resepolicy

26
a) Protokoll 1-2010 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 1-2010; dnr 119-10

b) Protokoll 2-2010 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 2-2010; dnr 171-10

c) Protokoll 3-2010 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 3-2010; dnr 172-10

d) Förfrågan från IDSF om att söka IDSF Grand Slam 2011-2012. Frågan hänskjuts vidare till VO
Tiodans. FS har inga synpunkter i fråga.

Ansökan IDSF-tävling 2011-2012; dnr 163-10

27
a) Jonny Svensson föredrog en skriftlig rapport. Det saknas en utbildningskalender. En plan bör finnas
över planerade utbildningar för året. Uppdrogs åt utbildningsgruppen att se över detta. Rapporten lades
till handlingarna.

VO BRR
Rapport; dnr 212-10

b) Informerades om att DSF har skickat in en ansökan till WRRC om att arrangera EM Boogie Woogie
2011.

Ansökan EM BW 2011; dnr 174 och 215-10

c) Ärendet bordlades till morgondagens möte.

Entledigande av examinator; dnr 251, 269, 272,
273, 279, 280-10
VO Line dance
Rapport

28
a) Ingrid Ryrholm föredrog en muntlig rapport. Man planerar för fullt för ordförandekonferensen som är
den 13-14 mars.

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 2-2010

2/6

b) VO Line Dance har inkommit med förslag på nya ledamöter till VO:
Kenneth Nilsson, Älvsbyn
Bea Lund, Helsingborg
Catharina Höög, Lidköping

Nya ledamöter till VO; dnr 161 och 162-10

FS beslutade utse de föreslagna personerna som ledamöter i VO Line Dance.
29
a) Bordlades till morgondagens möte.

VO Elit
Rapport

b) Bordlades till morgondagens möte.

Brev, dnr 274-10

30
a) Kerstin Karlsson föredrog en skriftlig rapport. Avesta DK har begärt utträde ur DSF (dnr 841-09).
FS beslutade godkänna utträde och att anteckna föreningen som avförd under 2009. Uppdrogs åt kansliet
att meddela föreningen och RF.
Några korrigeringar i röstlängden har gjorts. Avesta DK har tagits bort. DK Mälarbuggarna har tillförts.
FS konstaterade att DF Dundretbuggarna antagits som nya medlemmar på ett provår fr o m 2010-01-01.
Beslutades att tillföra föreningen till röstlängden.
Sista dag för anmälan av utnyttjande av rösträtt förlängdes till 19 februari. Rapporten lades till
handlingarna.

VO Juridik
Rapport; 286-10

31
a) Ingen rapport fanns.

VO Distrikt
Rapport

32
a) Ingen rapport fanns.

VO Info/PR
Rapport

b) Lasse Reuterberg har meddelat att han avsäger sig posten som ordförande för VO. Kjell Rask har
blivit tillfrågad och har tackat ja till att efterträda som VO-ordförande.
FS beslutade utse Kjell Rask som ordförande för VO Info/PR.

Ny VO-ordförande; dnr 167-10
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33
Ansökningar om DSF:s förtjänsttecken har inkommit. Några av ansökningarna avser sittande ledamöter i
FS. Dessa har inte behandlats då FS har som grundprincip att inte dela ut förtjänsttecken till sittande
ledamöter i FS.

Förbundsmöte

a) Ansökan lämnas i retur för komplettering av motivering inom en vecka.

Dnr 48-10

b) Ansökan behandlas ej med hänvisning till första stycket denna paragraf.

Dnr 49-10

c) Ansökan lämnas i retur för komplettering av motivering inom en vecka.

Dnr 57-10

d) Ansökan lämnas i retur för komplettering av motivering inom en vecka.

Dnr 88-10

e) Ansökan lämnas i retur för komplettering av motivering inom en vecka.

Dnr 89-10

f) FS beslutade att tilldela förtjänsttecknet i silver.

Dnr 96-10

g) FS beslutade att tilldela förtjänsttecknet i brons.

Dnr 97-10

h) FS beslutade avslå ansökan.

Dnr 98-10

i) FS beslutade avslå ansökan.

Dnr 99-10

j) FS beslutade avslå ansökan.

Dnr 100-10

k) Ansökan behandlas ej med hänvisning till första stycket denna paragraf.

Dnr 104-10

l) FS beslutade tilldela förtjänsttecknet i brons.

Dnr 113-10

m) FS beslutade avslå båda ansökningarna.

Dnr 134-10 (2 st)

n) FS beslutade tilldela förtjänsttecknet i guld.

Dnr 671-10

o) FS beslutade tilldela förtjänsttecknet i guld.

Dnr 672-10
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p) Bordlades till morgondagens möte.

Möteshandlingar

34
a)Ansökan bordlades. FS är positiv till ansökan men önskar en komplettering av resekostnaderna.

Idrottslyftet
ÖBRK, dnr 69-10

b) Ansökan återsändes med uppmaning att inkomma med en förnyad ansökan när utbildningsaktivitet
finns att anmäla sig till under våren 2010.

LDT; dnr 86-10

c) Ansökan beviljades med 1 500 kr.

DTC; dnr 103-10

d) RF har beslutat att det ska göras en särskild uppföljning av några föreningar som erhållit bidrag via
Idrottslyftet. RF har slumpmässigt valt ut 3 av DSF:s föreningar: RING, ENA och DKM. Färdigt
frågeformulär finns från RF.

Särskild uppföljning; dnr 160-10

e) Ansökan beviljades med 23 165 kr.

HDSK, dnr 228-10

35
a) Inget fanns att rapportera.

Centrala projekt och särskilda uppdrag
Antidoping

b) Thomas Nilsson har fått kontakt med två personer som ev är intresserade av att sitta med i
Ungdomsrådet. Försöker få till en gemensam träff.

Ungdomsråd

c) Ann Keuer har haft kontakt med Svenska Innebandyförbundet. De har en bra jämställdhetsplan som vi
kan får använda som mall. Ann anpassar den till DSF och försöker få den klar till nästa möte.

Likabehandling (jämställdhet)

d) Jan Lund-Jensen lämnade en skriftlig rapport. Sista anmälan till höstens utbildningar är 15 april. Info
måste ut på hemsidan.

Sport Campus Sweden (SCS); dnr 283-10

e) Jan Lund-Jensen lämnade en skriftlig rapport. Det saknas fortfarande synpunkter från några VO.

Revidering instruktioner

f) Jan Lund-Jensen lämnade en skriftlig rapport. Det kommer att vara ett extra TK/TL-seminarium 16
maj för utbildning i SwingWeb. Det har kommit önskemål om att DSF ska arrangera en utbildning för
föreningarna. Avtal är fortfarande inte skrivet mellan DSF och SwingWeb.

Tävlingsadministrativt system/SwingWeb

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 2-2010

5/6

g) Jan Lund Jensen gav en skriftlig rapport. Uppdrogs åt Jan Lund-Jensen och Thomas Nilsson att hitta
en lösning på detta.

E-post för DSF

h) Jan Lund-Jensen gav en skriftlig rapport. Man jobbar vidare för att hitta en lösning.

Filhantering på nätet

i) Ingrid Ryrholm rapporterade att gruppen haft ett möte. Ett förslag kommer till nästa möte.

Introduktion för nya ledamöter

j) Bordlades till morgondagens möte

Internationell handlingsplan och
utvecklingsarbete
Anmälda ärenden

36
Inga anmälda ärenden fanns.
37
a) Bordlades till morgondagens möte.

Inkomna skrivelser
IDSF årsmöte; dnr 92-10

38
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga frågor

39

Nästa möte
-

6 mars fysiskt möte Stockholm
7 mars temamöte Stockholm

40
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Kerstin Karlsson

Lars Granström
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