SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 1-2011
Plats:
Datum:
Närvarande
Ledamöter:
Suppleant:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefonmöte
2011-01-18

§§ 1-19
Tid:

19.30 - 22.30

Ordförande Lena Arvidsson
Lars Granström, Ann Stålhammar, Kerstin Karlsson, Hans Björkborg,
Thomas Nilsson (från 20:40 p6), Jonny Svensson (från 20:25 p5d)
Ann Keuer

1. Mötets öppnande
Ordförande Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets första möte.
a) Närvarande ledamöter enligt ingress.
b) Hans Björkborg valdes till sekreterare. Kerstin Karlsson valdes till justeringsman. Ann K
ersätter Thomas Nilsson tills han inträder i mötet.
c) Föredragningslistan godkändes med tillägg av p 5d – föreningsavgift, p 13c – DTC Idrottslyft
samt p 14d – kriterier för idrottsgymnasium.
2. Föregående protokoll
a) Protokoll 20-2010 godkändes och lades till handlingarna
b) Protokoll 21-2010 godkändes och lades till handlingarna
3. Prioriteringslistan
Mötet granskade listan. Konstaterades att den stora uppgiften under kvartal 1 är att förbereda allt inför
Förbundsmötet. Ann S betonar att även Gymnasiekriterier är en viktig punkt och att hon vill ha en
grupp som diskuterar denna fråga. Punkten återkommer senare under mötet. Lena uppdaterar listan.
4. Personal och Kansli
Lena redogjorde för läget på kanslifronten.
 Möten hålls regelbundet inom kansliet med roterande ägarskap
 Mycket arbete med licenser, organisationsnummer för föreningar, medlemsfrågor och det
vanliga administrativa arbetet
 Thomas ska gå kurs i föreningslära
 Thomas ska vara pappaledig och behöver ersättare under sin frånvaro
5. Ekonomi
a) Ersättningar inom DSF – bordläggs i avvaktan på underlag från JLJ
b) Resepolicy – bordläggs i avvaktan på underlag från JLJ
c) Preliminärt bokslut – bordläggs i avvaktan på underlag från Alexandra
d) Föreningsavgift – underlag har inkommit från Janne. Beslutades att Kansliet ansvarar för
hanteringen. Vissa föreningar måste utredas, övriga faktureras med föreslaget belopp och de
som inte har inkommit med statistik skall ha max-avgiften. I tveksamma fall beslutar VU.
6. VO Tiodans
Ann S redovisade protokoll 1496-10. Noterades att TL-arvode ej kan beslutas av VO. FS ser fram
emot ett beslutsunderlag i frågan. Det finns frågeställningar avseende punkterna 3, 4, 7, 12 och 13.
Ann S återkommer i dessa.
Mötet godkände protokollet med noterade frågeställningar.
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7. VO BRR
Thomas redogjorde för punkterna nedan.
a) Rapport med dnr 25 redovisades. Viss diskussion utbröt om p5, ”oppositionen”. Uppenbarligen
finns varierande budskap avseende detta och det beror på vem man talar med. Protokollet
läggs till handlingarna.
b) Tankar runt utbildningssystem (dnr 1432-10). Betraktas som informationspunkt som FS tagit
del av.
c) Nedflyttning av domare (dnr 13-11). FS beslutade enligt förslag.
d) Rapport från domarseminarium (dnr 14-11). Lades till handlingarna.
e) Kriterier examinator (dnr 15-11). Diskussion om ”krav” respektive ”önskvärt” uppstod.
Förslag att behålla kriterium om steg-3-domare som enda absoluta krav och lista de andra
under rubriken ”I övrigt bygger bedömningen på följande kriterier”. Detta godkändes. Thomas
återför förslaget till VO BRR för justering.
f) Ny examinator (dnr 16-11). Godkändes.
8. VO Line Dance
Ann S redogjorde för mail från Annika Nyberg. Tänkandet inom VOt har utvecklats under senare tid
och det känns bra. VO Line Dance hade möte i helgen som var, men ingen rapport än. Däremot har
verksamhetsberättelse inkommit och Ann S redogjorde för valda delar ur denna.
9. VO Elit
Rapport med dnr 1606-10 presenterades av Lena. Mötet godkände rapporten.
10. VO Juridik
Mötet fick en kort redogörelse av en mailad rapport (18/1 12:07 från Kerstin – dnr 44-11) och
beslutade att utse Malin Rundström till ny ordinarie ledamot i VO Juridik. I övrigt lades rapporten till
handlingarna.
11. VO Distrikt
Ingen rapport, men Jonny berättade kort om genomförd distriktskonferens i helgen under temat ”Hur
rekrytera fler ungdomar”. Jonny meddelade att det var ett aktivt deltagande med positivt anslag.
12. VO Info/PR
a) Hans redogjorde kort för mötet (protokoll 1605-10) i det nybildade redaktionsrådet. Mötet lade
rapporten till handlingarna.
b) I övrigt rapporterade Hans om aktuella händelser inom Info/PR. Stort fokus just nu på att
lyckas med Web-TV, som har sin premiär den kommande helgen.
13. Idrottslyftet
a) LBS 1502-10 – anslag beviljat med 17 000 kr.
b) DSW 1561-10 – anslag beviljat med 9 800 kr.
c) DTC 1449-10 – ansökan avslås.
14. Centrala projekt och särskilda uppdrag
a) Antidoping – Inget nytt
b) Ungdomsråd – Inget nytt
c) Sport Campus Sweden – Lena föreslog att Janne tills vidare kan sitta kvar som representant.
Mötet godkände detta.
d) Revidering av instruktioner – Bordläggs
e) Filhantering på nätet – Åtgärdat genom Dropbox och stängs härmed
f) Introduktion för nya ledamöter – Skall lösas inom kort
g) Utvecklingsverktyg – Inget nytt
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h) Kriterier för idrottsgymnasium – Detta handlar om nationella gymnasier och vilka kriterier
Danssporten har. RF har en generell lista, men har vi något mer? DSF har inte beslutat att
delta, men det finns en ambition att göra så. Arbetsgrupp behövs och mötet beslutade att Ann S
skulle prata med PeO Larsson, Christofer Elghorn och Annika Nyberg då det handlar om
utbildning.
15. Anmälda ärenden
Övergångsregler (dnr 17-11) för nytt TR diskuterades. Beslutades att lämna ärendet utan åtgärd och att
hantera frågorna inom ramen för beslutat TR.
16. Inkomna skrivelser
Samtliga utgörs av utredningar, vilka vi kan lämna remissvar på. Dessa skall vara inlämnade senast
den 14 februari 2011.
a) SF-stödsutredningen (dnr 1574-10) – Lena, Hans & Lars läser och konfererar.
b) Anslutningsutredningen (dnr 1575-10) – Lena granskar.
c) Organisationsutredningen (dnr 1576-10) – Jonny granskar.
d) IdrottsAB-utredningen (dnr 1577-10) – Lena lyssnar med kollegor inom mindre SF.
Ifråga om viktighet är a och c de vi skall prioritera.
17. Övriga frågor
Hans meddelade att vårmötet med VO-ordföranden planeras till 21-22 maj. Ledamöter ombeds
reservera denna tid.
18. Nästa möte
 15 februari, telefonmöte
 26-27 februari, fysiskt möte i Stockholm med start lördag 12:00 (lunch) och slut söndag ca
16:00
 22 mars, telefonmöte
 12 april, telefonmöte
19. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och engagemang samt avslutade mötet.
Nästa FS telefonmöte den 15 februari kl 19:30.
Vid protokollet

Hans Björkborg
Sekreterare

Lena Arvidsson
Ordförande
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