SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 6-2010
Plats:
Datum:

Telefonmöte
2010-04-13

Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

§§ 85-103
Tid:

19.30-22.00

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

85
a) Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Mötets öppnande
Närvarande ledamöter

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Ann Keuer utsågs till justeringsman.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan gicks igenom och godkändes efter justering.

Föredragningslistan

86
a) Protokoll 5-2010 gicks igenom och godkändes efter införda justeringar.

Föregående protokoll
FS-protokoll 5-2010

87
Finns inga punkter.

Åtgärdslistan
Genomgång

88
a) Finns inget att rapportera.

Personal och kansli

89
a) Ärendet bordlades till nästa möte.

Ekonomi
Avgifter 2010

b) Jan Lund-Jensen föredrog ekonomirapporten för mars. Resultatet är ungefär i jämförelse med 2009
och är enligt plan. Rapporten lades till handlingarna.

Ekonomirapport mars
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c) Konstaterades att det fortfarande finns avgifter som inte är betalda av våra medlemsföreningar.
Uppdrogs åt juridiska att hantera dessa.

Obetalda avgifter och räkningar

Uppdrogs åt Jan Lund-Jensen att kontakta Borås DF .
Beslutades att inte ta ut någon straffavgift för Swedish Swing Societys inställda tävling då den ställdes in
p g a för få anmälda till tävlingen.
d) Bordlades till nästa möte.

Ersättningar inom DSF

e) Kerstin Karlsson gav en kort rapport.

Resepolicy

f) Brev har inkommit från Kramfors DSK om problem att betala årsavgiften då deras verksamhet i
princip ligger nere. Uppdrogs åt juridiska att hantera ärendet.

Årsavgift KDSK; dnr 605-10

90
a) Ann Stålhammar gav en muntlig rapport. Tränar- och domarutbildning ska ske i samarbete med
Sveriges Danspedagogers Riksförbund (SDR) men den verkar bli fördröjd. Uppdrogs åt VO att inkomma
med en skriftlig rapport om detta till nästa möte.

VO Tiodans
Rapport

91
a) Jonny Svensson föredrog protokollet, som lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 2-2010 (tävl.grupp), dnr 579-10

b) Första kontroll av domare sker 17 april. Diskuterades om någon från FS eller juridiska ska sitta med
som observatör.
Beslutades att inte skicka någon observatör då kontrollen krockar med Förbundsmötet. Eftersom det är
en viktig fråga, uppdrogs istället åt Jan Lund-Jensen att i efterhand kontakta berörda domare för att få
deras synpunkter på kontrollen.

Observatör på domarkontroll

92
a) Fanns inget att rapportera.

VO Line Dance
Rapport
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93
a) Lena Arvidsson föredrog en skriftlig rapport. Håkan Rönnqvist och Jan Lund-Jensen har varit på ett
möte med RF ang Elitstödet. Vi måste under året sammanställa en s k grenprofil, d v s de kvaliteter som
den aktive måste ha för att nå elitnivå och vilka insatser som erfordras. Vi ska också ta fram ett dokument
som beskriver utvecklingsprocessen från nybörjardansare till världselit (se nedan punkt b).

VO Elit
Rapport; dnr 640-10

RF uttryckte tydligt att då vissa av våra grenar saknar den internationella bredd som erfordras (Bugg och
Dubbelbugg) och avsaknaden av ett internationellt förbund för Line Dance, gör att dessa grenar inte kan
omfattas av Elitstödet.
b) Med hänvisning till ovan nämnda krav från RF, har VO inkommit med ett förslag till arbetsplan för
utveckling av Elitprogrammet. Man förslår att två parallella arbetsgrupper inrättas för att skapa detta
samlade elitdokument:

Förslag arbetsplan utveckling Elitprogrammet;
dnr 641-10

1. Beskrivande dokument av utvecklingsprocessen från nybörjare till elitnivå. Föreslagen
sammansättning:
- ledning: FS
- medverkande: samtliga dans-VO och VO Distrikt.
VO Elit adjungeras vid behov.
2. Beskrivande dokument av s k grenprofil. Föreslagen sammansättning:
- ledning: VO Elit
- medverkande: förbundskaptener inom resp gren samt VO Line Dance och VO Dans BRR för de grenar
som saknar landslag.
FS beslutade att godkänna förslaget. Uppdrogs åt Lena Arvidsson att kalla till ett första möte.
94
a) Kerstin Karlsson gav en muntlig rapport.

VO Juridik
Rapport

b) Avvaktar beslutsunderlag från VO Juridik. Bordlägges.

Utträde TÄLJE; dnr 266-10
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95
a) Georg Andrésen gav en muntlig rapport. Inbjudan till distriktskonferens 4-5 september har gått ut.
Konferenser sker i samarbete med VO BRR och temat är Ungdomsrekrytering.

VO Distrikt
Rapport

96
a) Lena Arvidsson gav en muntlig rapport.

VO Info/PR
Rapport

b) DSF behöver nå ut till media och press på ett mer effektivt sätt. RF har tidigare haft en
pressmeddelandetjänst, som nu tagits bort. VO föreslår att vi går över till MyNewsdesk.

Pressmeddelandesystem; dnr 631-10

FS är positiva till det men önskar se en tydlig offert.
c) Det har framkommit önskemål om att kunna få ut information om att våra medlemsföreningar
anordnar läger. VO föreslår två alternativ:
- länk i ruta på förstasidan som visar vägen till sida där olika läger listas (kostnad 200 kr)
- annons på förstasidan (kostnad 2 500 kr)

Annonsering av lägerverksamhet på hemsidan;
dnr 632-10

FS beslutade att ställa sig positiva till förslaget och avgifterna, förutsatt att det inte handlar om
konkurrerande verksamhet. Med konkurrerande verksamhet avses läger som arrangeras av icke
medlemmar inom DSF.
97
a) En sista avstämning inför förbundsmötet gjordes.

Förbundsmöte

98
a) DK Swing söker bidrag till fortsatt ledarutveckling.
FS ställer sig positiva till ansökan men önskar få in en specifikation på verkliga kostnader.

Idrottslyftet
DSW; dnr 551-10

b) Föreningen Luleå Bugg & Swing söker medel för att behålla barn och ungdomar längre upp i åldrarna.
FS beslutade bevilja 14 400 kr till deltagare upp till 20 år. Lars Granström deltog ej i beslutet.

LBS; dnr 649-10

Svenska Danssportförbundet styrelsemöte 6-2010

4

c) FS beslutade förlänga ansökningstiden för år 3 till den 1 juni samt sista datum för rapportering till den
1 september. Uppdrogs åt kansliet att ändra datum i ansökningsblanketten samt att informera på
hemsidan.

Förlängd ansökningstid

99
a) Lars Granström rapporterade att ett skal till drog- och alkoholpolicy finns. Rapporterades också att RF
skickat en kontrollant på en av vårens tävlingar.

Centrala projekt och särskilda uppdrag
Antidoping

b) Thomas Nilsson rapporterade om att det nu finns en Facebook-grupp kallad Ung Danssport.
Förhoppningsvis kan vi genom den få intresserade till Ungdomsrådet.

Ungdomsråd

c) Ärendet bordlades till nästa möte.

Likabehandling (jämställdhet)

d) SCS kallade till möte den 12 april. Thomas Claesson var närvarande på mötet. Vi inväntar en rapport
från detta.

Sport Campus Sweden (SCS)

e) Ärendet bordlades till nästa möte.

Revidering instruktioner

f) Det föreligger fortfarande oklarheter för föreningarna hur en anmälan till tävling ska ske via
SwingWeb. Det behövs tydliga instruktioner för anmälan till nationella resp internationella tävlingar.
Avtal mellan DSF och SwingWeb saknas fortfarande. Ärendet ligger hos juridiska för hantering.

Tävlingsadministrativt system/SwingWeb

g) Ärendet bordlades till nästa möte.

E-post för DSF

h) Ärendet bordlades till nästa möte.

Filhantering på nätet

i) Ärendet bordlades till nästa möte.

Introduktion för nya ledamöter

j) Ärendet bordlades till nästa möte.

Internationell handlingsplan och
utvecklingsarbete
Anmälda ärenden
SM-representant

100
a) Beslutades att utse Lena Arvidsson som DSF-representant på SM BRR i maj.
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101
a) Beslutades att Alexandra di Zazzo går på Pool2Tusens årsmöte.
Togs även upp frågan om DSF ska fortsätta vara medlemmar i Pool2Tusen. Vi funderar vidare.

Inkomna skrivelser
Årsmöte Pool2Tusen; dnr 541-10

102
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga frågor

103
-

Nästa möte
Telefonmöte 28 april kl 19.30
Stormöte 29-30 maj i Stockholm
Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Ann Keuer
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