SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 21-2010
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefon
2010-12-16

§§ 296-307
Tid:

19.30-22.15

Lena Arvidsson, Lars Granström, Jonny Svensson, Hans Björkborg, Thomas Nilsson, Ann Stålhammar, Kerstin Karlsson
Ann Keuer
Alexandra di Zazzo

296
a) Ordförande Lena Arvidsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Hans Björkborg går
in som tjänstgörande suppleant för Jan Lund-Jensen.

Mötets öppnande
Närvarande ledamöter

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Ann Stålhammar till att justera protokollet.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter justering.

Föredragningslistan

297
a) FS-protokoll 19-2010 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 19-2010

298
a) Jan Lund-Jensen har lämnat in en begäran om omedelbart entledigande som ledamot.
FS beslutade entlediga Jan från sitt uppdrag som ledamot och tackar för hans arbete och engagemang i
förbundsstyrelsen.

Konstituering och firmateckning
Avsägning uppdrag; dnr 1583-10

b)FS beslutade att efter Jan utse Hans Björkborg till ekonomiansvarig och Lena Arvidsson till personalansvarig fram till förbundsmötet.
Beslutades också att Hans Björkborg ersätter Jan Lund-Jensen i verkställande utskottet samt att Hans
alltid går in som tjänstgörande suppleant på styrelsemötena.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

Konstituering
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c) Styrelsen beslutade att:
- utse ordförande Lena Arvidsson (xxxxxx-xxxx), ekonomiansvarig Hans Björkborg (xxxxxx-xxxx) och
Alexandra di Zazzo (xxxxxx-xxxx) att var för sig teckna förbundets firma avseende åtagande upp till en
kostnad av 10 000 kronor,
- åtaganden därutöver samt firma tecknas av ovanstående, två i förening,

Firmateckning

- Lena Arvidsson, Hans Björkborg och Alexandra di Zazzo var för sig har rätt teckna förbundets samtliga
plusgiro och bankkonton,
- Lena Arvidsson, Hans Björkborg och Alexandra di Zazzo var för sig har rätt att underteckna
skattedeklarationen,
- Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Alexandra di Zazzo, Siv Karlsson och Thomas Claesson var för sig
har rätt att kvittera ut postförsändelser.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
299
a) Förbundet har idag kapital placerat i två fonder, Nordea Stratega 10 och Nordea Likviditetsinvest.
Utöver detta bedöms vi kunna placera ytterligare 1 000 000 kr för att få bättre avkastning än på vårt
vanliga bankkonto.
FS beslutade
- att tillsvidare behålla befintliga fondplaceringar
- att placera 500 000 kr i Swedbank fasträntekonto bundet i två år
- att placera 500 000 kr i SEB Choice Yield SEK – Lux ack

Ekonomi
Fondplacering; dnr 1582-10

b) FS har från en medlem mottagit en begäran om nedsättning av årsavgiften 2009.
FS beslutade att justera årsavgiften för 2009 om antal medlemmar kan redovisas för 2007.

Nedsättning av årsavgift; dnr 1524-10

c) RESEKOSTNADER
FS beslutade att DSF bekostar ordinarie föreningsombuds resekostnader överstigande 500 kr under
förutsättning att resan sker så billigt som möjligt.

Deltagaravgifter FM

DELTAGANDE
FS beslutade att DSF liksom de senaste åren bekostar deltagande för ett ombud från respektive distrikt
på samma sätt som ordinarie föreningsombud.
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KOSTNADER VO
FS beslutade att liksom de senaste åren att kostnader för deltagande för ordförande för respektive VO,
förbundskaptener och valberedning belastar förbundsmötet. Övriga ledamöters deltagande belastar
respektive VO:s budget.
FÖRTJÄNSTTECKENMOTTAGARE
FS beslutade att DSF står för kostnaderna för middag, resa och en övernattning för de som ska ta emot
förtjänsttecken och som inte deltar vid mötet med annan funktion.
KOSTNADER ÖVRIGA DELTAGARE
- deltagande utan boende 850 kr
- deltagande med del i dubbelrum 1 300 kr
- kostnad för övernattning i dubbelrum fredag-lördag 350 kr
- kostnad för enkelrum 250 kr/natt
- kostnad för lunch lördag 120 kr
300
a) Dancing Team Club Hammarö har kommit in med en förfrågan om kreditgaranti gällande deras
tävling 2011-01-29.
FS svarar att DSF:s policy är att inte ge sådana garantier. Uppdrogs åt Hans Björkborg och Alexandra di
Zazzo att svara föreningen.

VO BRR
Kreditgaranti tävling; dnr 1551-10

b) VO BRR informerar FS att man valt att adjungera Kenneth Norbelie till VO, med ansvar för
internationella frågor. FS ställer sig positivt till förslaget.

Adjungering

c) VO BRR har givit Västergötlands DSF sanktion att på fyra R-tävlingar under våren 2011 ha en s k
RR-klass. FS konstaterar att detta strider mot nya tävlingsreglementet som börjar gälla fr o m 2011-0122.
Då inbjudan till den första tävlingen redan är publicerad på hemsidan, beslutade FS att denna tävling får
genomföras men att VO BRR måste ta tillbaka sanktionen för RR-klass på de övriga tävlingarna.

Avsteg från TR; dnr 1578-10

d) Bordlades till nästa möte.

Ny examinator; dnr 1554-10
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e) FS har mottagit domaren Mia Johanssons begäran att få entledigas som domare.
FS accepterar Mias avsägning och tackar för hennes arbete inom DSF.

Avsägning domare; dnr 1558-10

301
a) Röstlängden fastställdes för förbundsmötet enligt underlag från VO Juridik.

VO Juridik
Röstlängd

b) Beslutades att avföra Motions- och Dansföreningen MAD som medlem samt att avföra deras skuld till
DSF.

Avförande av förening

302
a) FS beslutade att ingå samarbete med företaget Qrodo, som har nyckelfärdig tjänst för att göra sportsändningar på Internet.
Beslutades också att minst två tävlingar ska sändas under 2011, efter samråd med VO Dans.
För varje sändning finns en kostnad per tittare. Beslutades att sätta gränsen vid max 1 000 tittare.

VO Info/PR
Web-TV; dnr 1523-10

303
a) FS beslutade fastställa följande SM för 2011:
- SM Tiodans 19 mars i Stockholm (Vuxna och Junior)
- SM Bugg 3-4 juni i Norrköping (35+, Vuxna, Junior och Ungdom)
- SM Rock’n’Roll 3-4 juni i Norrköping (Vuxna, Junior och Ungdom)
- SM Dubbelbugg 3-4 juni i Norrköping (Vuxna, Junior och Ungdom)
- SM Lindy Hop 3-4 juni i Norrköping (Vuxna, Junior och Ungdom)
- SM Boogie Woogie 3-4 juni i Norrköping (Vuxna, Junior och Ungdom)
- SM Latin och Standard 26-27 november i Helsingborg (Vuxna och Junior)
- Lag-SM BRR 3 december (Vuxna, Juniorer och Ungdom)

Anmälda ärenden
Fastställande SM 2011

304
a) Inga förslag fanns.

Inkomna skrivelser
Motioner RF-stämma 2011

b) Beslutades att Lena Arvidsson och Kenneth Norbelie åker som DSF-representanter.
Beslutades också att tillfråga Håkan Rönnqvist om han har möjlighet att åka med som åhörare.

WRRC årsmöte 2011; dnr 1489-10

305
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga frågor
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306
- 18 januari telefonmöte
- 15 februari telefonmöte
- 26-27 februari fysiskt möte i Stockholm
- 22 mars telefonmöte
- 12 april telefonmöte

Nästa möte

307
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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