SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 15-2011
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefon
2011-12-12

§§ 251-270
Tid:

19.30-22.30

Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson, Jonny Svensson, Lars Granström, Hans
Björkborg, Thomas Nilsson, Monica Westin, Andreas Larsson
Sven Hämberg, Mattias Emanuelsson
Alexandra di Zazzo

251
a) Ordföranden Lena Arvidsson hälsade alla välkomna. Monica
Westin gick in som tjänstgörande suppleant för Sven Hämberg.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Hans Björkborg
till justeringsman.

Sekreterare och justeringsman

c) Godkändes.

Föredragningslistan

252
a) Föregående protokoll nr 14 godkändes och lades till
handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 14-2011

b) Mejlbeslut 2011-11-29 om nya regler för förtjänsttecken
godkändes och lades till handlingarna.

Mejlbeslut 111129

253
Prioriteringslistan gicks igenom och uppdaterades.

Prioriteringslistan
Genomgång

254
Alexandra di Zazzo föredrog en skriftlig rapport.

Personal och kansli
Rapport

255
a) Hans Björkborg informerade om budgeten för 2012. Den är i
princip klar. Vi inväntar information från RF om Idrottslyftet.

Ekonomi
Budget 2012

b) Bordlades.

Avtal resebyrå; dnr 897-11

c) Hans Björkborg föredrog resultatuppföljningen för november.

Resultatuppföljning november

256
Lena Arvidsson gav en muntlig rapport om läget inom Tiodans
nationellt och internationellt.

VO Tiodans
Rapport

257
a) Protokoll 3-4 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 3-4; dnr 1028-11
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b) Thomas Nilsson gav en muntlig rapport.

Rapport

c) Ett brev angående domarbedömningar har inkommit. Då
avsändaren är anonym, lämnas ärendet utan åtgärd.

Brev domarbedömning; dnr 103211

258
Jonny Svensson föredrog en skriftlig rapport.

VO Line Dance
Rapport 111201

259
Lena Arvidsson gav en muntlig rapport.

VO Elit
Rapport

260
Kerstin Karlsson föredrog en skriftlig rapport.
FS konstaterar att VO Juridik har antagit 2 nya medlemsföreningar
på provår:
- Eastfield Linedancers Club
- Föreningen Skating & Dance Academy.
FS beslutade att de två föreningarna uppförs på röstlängden.
Vidare konstaterades att VO Juridik beviljat fullvärdigt
medlemskap för 4 föreningar:
- DK Gold Town Feet of Fire
- Föreningen Side by Side Line Dancers
- DF Vasadansarna
- Täby Tiodansklubb

VO Juridik
Rapport 111112
Nya föreningar

261
a) Jonny Svensson gav en muntlig rapport.

VO Distrikt
Rapport

b) En revidering av VO Distrikts verksamhetsplan har gjorts i och
med att VO tar över uppdraget Introduktion till nya föreningar
från VO Juridik.

Rev verksamhetsplan

262
Hans Björkborg föredrog en skriftlig rapport. Har tidigare
diskuterats att hemsidan behöver ses över. Uppdrogs åt kansliet,
Aktivas kommitté och VO Info/PR att var för sig lista upp olika
idéer.

VO Info/PR
Rapport 111205

263
a) Bordlades.

Idrottslyftet
CAN; dnr 943-11

b) Beviljades med 2 600 kr.

CAN, dnr 944-11

c) Beviljades med 8 000 kr.

DSW; dnr 1001-11

Fullvärdigt medlemskap

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 15-2011

264
a) VO Juridik föreslår FS att besluta enligt tidigare förslag från
111121:
- inkom i rätt tid + nya föreningar 79 st = rösträtt
- inkom t o m 110314 resp 110714 12 st = rösträtt
- tillkommer nya föreningar 2 st = rösträtt
- inkom hela mars resp hela juli 3 st =ej rösträtt
Total rösträtt 93 st.
FS beslutade enligt förslaget.

Förbundsmöte
Röstlängd

b) En motion har inkommit om önskemål att DSF ska ta över
arbetsgivaransvaret avseende utbetalning av arvoden till domare
och tävlingsledare.
FS yrkar avslag på motionen då det enligt Tävlingsreglementet är
arrangören som ska betala ut arvodena. Uppdrogs åt Hans
Björkborg att börja författa svar på motionen.
Föreslogs att en lathund bör göras, innehållande information om
utbetalning och redovisning av skatter och sociala avgifter.
Uppdrogs åt Alexandra di Zazzo att skriva lathunden efter samråd
med skatteexpertis.

Motion; dnr 1018-11

c) En motion har inkommit om uthyrning av kortterminaler i
samband med tävlingar för att minska hanteringen av kontanter.
FS konstaterade att idén är bra. Uppdrogs åt Jonny Svensson att
höra med olika terminalbolag och Swedbank om utlåning,
Alexandra di Zazzo att höra med Svenska Ridsportförbundet om
hur det fungerar hos dem samt Andreas Larsson att kolla med DK
Rocksulan om hur de gjorde på EM/VM i Karlstad.

Motion; dnr 1019-11

265
a) Inget att rapportera.

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Antidoping

b) Andreas Larsson gav en muntlig rapport.

Aktivas kommitté

c) Lena Arvidsson gav en muntlig rapport.

Sport Campus Sweden

d) Bordlades.

Revidering instruktioner

e) Bordlades.

Utvecklingsverktyg

f) Bordlades.

Kriterier idrottsgymnasier

g) Thomas Nilsson gav en muntlig rapport.

Swingweb

h) Bordlades.

Stipendiefonden

i) Handläggs av VO Juridik.

Stadgeändring datum medlemsstatistik
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a) Har tidigare diskuterats ett nytt DSF Nyhetsbrev. Två förslag
har inkommit, Apsis Nyhetsbrev och IdrottOnline Nyhetsbrev. Vid
jämförelse med varandra konstateras att Apsis har ett mer
utvecklat system.
FS beslutade att tills vidare använda Apsis tills IOL Nyhetsbrev
har utvecklat de funktioner vi eftersöker. Uppdrogs åt Hans
Björkborg att granska avtalsförslaget och att samverka med
Kristian Gunnarsson.

Anmälda ärenden
Nyhetsbrev; dnr 875-11

b) SM för 2012 fastställdes enligt underlag.

SM 2012; dnr 1042-11

c) Kansliet presenterade en projektplan för hur DSF ska informera
medlemsföreningarna om RF:s krav om registrering av
medlemmar i IdrottOnline (IOL). I planen finns ett förslag på att
bevilja föreningarna ett bidrag via Idrottslyftet när de har deltagit
på en SISU-utbildning i IOL samt har importerat sitt
medlemsregister till IOL. Föreningen får 1 500 kr om de gör det
innan 1 september och 1 000 kr om det görs senare under 2012.
Planer ser bra ut och FS beslutar att bevilja medel ur Idrottslyftet
för projektet enligt förslaget.

IdrottOnline (finansiering)

267
a) Brev har inkommit angående vädersituationen i samband med
SM Latin och Standard i Helsingborg. I brevet krävs att DSF ska ta
fram en policy för riskhantering.
Uppdrogs åt VO Juridik och Malin Rundström att svara på brevet.

Inkomna skrivelser
Riskpolicy; dnr 1006-11

b) Ett uppropsbrev har inkommit från Senior 35+dansare. FS har
tagit del av brevet och ser att det finns synpunkter. Brevet lades
till handlingarna.

Senior 35+; dnr 1008-11

c) Centrum för Idrottsevenemang (CIE) har till syfte att få fler
internationella evenemang till Sverige genom att bl a bidra
ekonomiskt till SF:s ansökningar av internationella evenemang.
FS har tagit del av informationen och lämnar det vidare till resp
VO Dans.

Centrum för Idrottsevenemang;
Dnr 1013-11

268
Övriga frågor
a) I samband med arbetet med Årsbok 2011, har FS beslutat att
Årets dansförening
medlemsföreningarna själva får lämna förslag på vilken förening
som ska utses till Årets förening. En artikel om föreningen
kommer att publiceras i Årsboken. Då inga förslag inkommit,
uppdrogs åt Kristian Gunnarsson att lägga ut information om detta
på Facebook.
b) Hans Björkborg presenterade en mall för verksamhetsplan.
FS beslutade anta mallen.

Mall Verksamhetsplan
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- 25 januari telefonmöte 19.30
- 25-26 februari möte i Varberg
- 13 mars telefonmöte 19.30
- 10 april telefonmöte 19.30
- 8 maj telefonmöte 19.30
- 2-3 juni fysiskt möte med VO
- 26 juni telefonmöte 19.30

Nästa möte

270
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Hans Björkborg
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