SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 4-2011
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefonmöte
2011-03-22

§§ 60-79
Tid:

19.30-22.15

Lena Arvidsson, Ann Stålhammar, Kerstin Karlsson, Thomas Nilsson, Lars
Granström, Hans Björkborg, Jonny Svensson, Ann Keuer (§§ 62-79)
Alexandra di Zazzo

60
a) Ordförande Lena Arvidsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

Mötets öppnande
Närvarande ledamöter

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

Sekreterare och
justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes med tillägg.

Föredragningslistan

61
a) FS-protokoll 3-2011 godkändes och lades till handlingarna.
Angående § 46b konstaterades att VO Dans har rätt att besluta om
straffavgift ska tas ut eller ej vid inställd tävling.

Föregående protokoll
FS-protokoll 3-2011

b) Vid uppdateringen av senaste Tävlingsreglementet tappades en not i § 6.1
bort.
FS beslutade att texten i rutan för Dubbelbugg RG3 korrigeras till
2 min/1,5 min**.

Mejlbeslut; dnr 265-11

62
Genomgång av prioriteringslistan.

Prioriteringslistan

63
a) Alexandra di Zazzo drog en skriftlig rapport. Kristian Gunnarsson anställs
som vikarie för Thomas Claesson, med början 2011-04-04. Vikariatet löper
längst till 2012-04-30.

Personal och kansli
Rapport

b) RF har inkommit med ett brev om sina planer på att samla alla SF under
samma tak tillsammans med RF:s och SISU:s kansli. Tre förslag finns:
- fortsättning i befintliga lokaler
- nya lokaler i Stockholmsområdet
- nya lokaler på Bosön, Lidingö (förordas av RF)

RF:s flyttplaner

Vi har hela tiden vetat att RF vill ut till Bosön och detta har tagits upp flera
gånger på olika Riksidrottsmöten men de flesta SF har sagt nej.
Några av anledningarna till DSF:s flytt från Farsta var det centrala läget för
eventuella besökare samt närheten till RF. Idén är god med en gemensam
mötesplats för idrotten men Bosön är inget alternativ.
Uppdrogs åt Hans Björkborg och Alexandra di Zazzo att svara RF.
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64
a) Bordlades till nästa möte.

Ekonomi
Ersättningar inom DSF

b) Ett förslag till resepolicy förelåg.
FS beslutade anta resepolicyn.

Resepolicy; dnr 321-11

c) Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna.

Ekonomirapport feb

d) Alexandra di Zazzo informerade om utestående fordringar. Rapporten
lades till handlingarna.

Kundfordringar

65
a) Inget att rapportera.

VO Tiodans
Rapport

66
a) Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll utb 1-11, dnr
282-11

67
a) Inget att rapportera men uppdrogs åt VO att 2011 prioritera arbetet med att
knyta an till internationell organisation.

VO Line Dance
Rapport

68
a) Inget att rapportera.

VO Elit
Rapport

69
a) Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Juridik
Protokoll 1-11, dnr 340-11

70
a) Inget att rapportera.

VO Distrikt
Rapport

b) Torbjörn Scott har bett om att få entledigas som ordförande för VO.
FS accepterar Torbjörns begäran och tackar för hans arbete inom VO.

Avsägning uppdrag; dnr
231-11

c) Susanne Jörgensen har tillfrågats att ta över som VO-ordförande och har
tackat ja.
FS beslutade utse Susanne Jörgensen till ny ordförande för VO Distrikt.

Ny VO-ordförande; dnr
273-11

71
a) Hans Björkborg föredrog en skriftlig rapport från 110313. Rapporten lades
till handlingarna.

VO Info/PR
Rapport

b) Det har kommit önskemål från några VO att starta upp egna hemsidor.
FS ser helst att alla hemsidor finns samlade under danssport.se.

Hemsidor; dnr 252-11

72
a) Beviljades med 28 320 kr för våren.

Idrottslyftet
HDSK; dnr 244-11

b) Beviljades med 2 700 kr.

DSW; dnr 250-11

c) En rapport från RF förelåg om Idrottslyftet år 5.

Idrottslyftet år 5; dnr 336-11
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73
a) Status inför förbundsmötet checkades av.

Förbundsmöte

74
a) Inget att rapportera.

Centrala projekt och
särskilda uppdrag
Antidoping

b) Inget att rapportera.

Ungdomsråd

c) Sista anmälningsdag till hösten är 15 april. Vi lägger ut information på
hemsidan.

Sport Campus Sweden

d) Bordlades till nästa möte.

Revidering instruktioner

e) Uppdrogs åt Alexandra di Zazzo att sammanställa förslag som inkommit.

Introduktion nya ledamöter

f) Bordlades till nästa möte.

Utvecklingsverktyg

g) Inget att rapportera.
En ansökan har dock inkommit om att bilda NIU på en skola i Västerås.
FS beslutade avslå ansökan då den inte var tillräckligt detaljerad.

Kriterier idrottsgymnasier
Ansökan NIU; dnr 316-11

75
a) FS har tidigare fattat beslut kring hantering av mailadresser under
domänen danssport.org.
FS beslutade att kansliet ansvarar för skapande och administration av
mailadresser och sändlistor under danssport.org.

Anmälda ärenden
E-post för DSF, dnr
300-11

b) Bordlades till nästa möte.

Riksidrottsmöte

76
a) RF önskar få in nomineringar till en referensgrupp på Kompetenscentrum.
FS har tagit del av skrivelsen, som lades till handlingarna.

Inkomna skrivelser
Nominering referensgrupp
Kompetenscentrum, dnr
203-11

77
Inga övriga frågor fanns.

Övriga frågor

78
- 12 april telefonmöte
-15 april i Haninge

Nästa möte

79
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Ann Stålhammar
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