SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 7 / 2011
Plats:
Datum:
Närvarande:

Förhinder:
Adjungerade:

Telefon
2011-05-02

§§ 106-122
Tid:

19.30-22.30

Lena Arvidsson, Sven Hämberg, Jonny Svensson, Kerstin Karlsson, Lars
Granström, Andreas Larsson, Mattias Emanuelsson, Hans Björkborg, Monica
Westin, Thomas Nilsson (§§ 111b-122)
Evalena Åström Söderlind och Alexandra di Zazzo

106
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Mattias Emanuelsson gick in som tjänstgörande suppleant
för Thomas Nilsson under §§ 106-111a.

Mötets öppnande
Närvarande ledamöter

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Jonny Svensson till
justeringsman.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter tillägg.

Föredragningslistan

107
a) Protokoll nr 5 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 5-2011

b) Protokoll nr 6 godkändes efter justering och lades till handlingarna.

FS-protokoll 6-2011

108
Lena Arvidsson informerade de nya ledamöterna om prioriteringslistan.

Prioriteringslistan
Genomgång

109
Följande konstituering gjordes:
- personalansvarig Lena Arvidsson
- vice ordförande Kerstin Karlsson
- ansvarig Idrottslyftet (IL) Kerstin Karlsson
- beredningsgrupp IL Kerstin Karlsson, Jonny Svensson, Andreas
Larsson och Kristian Gunnarsson (vikarie för Thomas Claesson)
- verkställande utskott (VU) Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson och
Hans Björkborg
Övrig konstituering bordlades nästa möte.

Konstituering

110
Alexandra di Zazzo gav en kort rapport.

Personal och kansli
Rapport

111
a) Hans Björkborg visade ett första utkast på dokument avseende
ersättningar inom DSF.

Ekonomi
Ersättningar inom DSF

b) Västergötlands DSF har i ett brev ansökt om reducerad
sanktionsavgift för sommarveckans utbildningar p g a att inbjudan till

Sanktionsavgifter sommarveckans utbildningar; dnr 438-11
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kurserna kommit ut sent på hemsidan.
FS beslutade avslå ansökan då information om utbildningarna kom ut
på hemsidan före Förbundsmötet. Jonny Svensson deltog ej i beslutet.
c) Bestridande av faktura avseende straffavgift för inställd tävling har
inkommit från en förening. Konstaterades att ärendet redan varit uppe
för behandling och att man då beslutade att straffavgift ej skulle utgå.
Uppdrogs åt Alexandra di Zazzo att svara föreningen.

Bestridande faktura; dnr 441-11

d) Fråga har uppkommit om tävlingsarrangörer ska betala sanktionsavgift för Allruoundtävlingar. Det har tidigare förekommit att denna
typ av tävling har arrangerats någon gång om året men förbundet har då
inte tagit ut någon sanktionsavgift. Då tävlingsformen börjar bli mer
vanlig, bör ett beslut tas om ev sanktionsavgift. Frågan hänskjuts till
VO BRR för handläggning.

Sanktionsavgift på Allroundtävlingar; dnr 442-11

e) Lena Arvidsson gav en kort rapport angående det pågående arbetet
med domararvoden inom BRR.

Domararvoden BRR

f) Bordlades till nästa möte.

Nyckeltal verksamhetsuppföljning

g) Hans Björkborg informerade om en ny mall för budgetuppföljning.

Mall budgetuppföljning

112
Catharina Höög har begärt entledigande som ledamot i VO Line Dance.
FS accepterar hennes begäran och tackar för hennes arbete inom VO.

VO Line Dance
Avsägning uppdrag; dnr 443-11

113
a) Thomas Nilsson gav en muntlig rapport.

VO BRR
Rapport

b) VO-protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 2; dnr 465-11

114
a) Hans Björkborg gav en muntlig rapport.

VO Info/PR
Rapport

b) Emelie Torvaldsson har begärt entledigande som ledamot i VO
Info/PR. FS accepterar hennes begäran och tackar för hennes arbete
inom VO.

Avsägning uppdrag

115
Kerstin Karlsson föredrog en rapport. VO Juridik har antagit följande
föreningar som provårsmedlemmar från och med maj:
- Stockholms IF Kurdiska
- Stockholms Internationella IK
FS beslutade de nya medlemmarna ska föras upp i röstlängden.

VO Juridik
Rapport 110502

VO har beviljat ändring av klubbförkortning för DK Impetus från DKI
till IMPE.

Ändring klubbförkortning
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Nya provårsmedlemmar

116
a) Beviljades med 50 000 kr.

Idrottslyftet
ÖBRK; dnr 338-11

b) Beviljades med 40 000 kr. Andreas Larsson deltog ej i beslutet.

PORT; dnr 341-11

c) Beviljades med 2 000 kr.

DSW; dnr 428-11

d) Beviljades med 14 613 kr. Monica Westin deltog ej i beslutet.

RING; dnr 452-11

117

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Antidoping

a) Inget att rapportera.
b) Inget att rapportera. Uppdrogs åt Mattias Emanuelsson och Andreas
Larsson att fundera över hur vi får ungdomar intresserade av att vilja
arbeta inom DSF.

Ungdomsråd

c) Mattias Emanuelsson rapporterade från SCS intagningskonferens. Vi
har en dansare som kommit på högskolan.

Sport Campus Sweden

d) Bordlades till nästa möte.

Revidering instruktioner

e) Bordlades till nästa möte.

Utvecklingsverktyg

f) Bordlades till nästa möte.

Kriterier idrottsgymnasier

g) Thomas Nilsson gav en muntlig rapport.

Swingweb

118
FS beslutade att Förbundsmöte 2013 ska vara helgen 20-21 april.

Anmälda ärenden
FM 2013

119
EU har beslutat att Sverige ska anpassa sina momsregler i enlighet med
EU:s regler när det gäller föreningsverksamhet. Detta betyder att
svensk idrott förlorar sin momsbefrielse. Nu uppmanar RF alla förbund,
distrikt och föreningar att agera och skriva till EU. Uppdrogs åt Kerstin
Karlsson sätta ihop en skrivelse och skicka till EU-kommissionen.

Inkomna skrivelser
EU:s beslut om moms; dnr 400-11

120
Konstaterades att det fortfarande är ganska många föreningar som ej
rapporterat in medlemsstatistik för 2010 trots påminnelser både på
hemsidan och i DSF-Nytt. Uppdrogs åt Kerstin Karlsson att undersöka
orsaken.

Övriga frågor
Saknade årsrapporter

121
- 21-22 maj fysiskt möte i Stockholm
- 7 juni telefonmöte 19.30
- 21 juni telefonmöte 19.30
- 27-28 augusti fysiskt möte
- 29-30 oktober fysiskt möte

Nästa möte
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122
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Jonny Svensson
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