SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 1-2012
Plats:
Datum:
Närvarande:

Förhinder:
Adjungerade:

Telefon
2012-01-25

§§ 1-20
Tid:

19.30-23.00

Lena Arvidsson, Lars Granström, Mattias Emanuelsson, Monica Westin,
Kerstin Karlsson, Sven Hämberg, Hans Björkborg, Jonny Svensson (§§ 6-13,
14c-20), Andreas Larsson (§§ 6-10c, 10e-13, 15-20)
Thomas Nilsson
Evalena Åström Söderlind, Alexandra di Zazzo, Ulf Gustafsson (§ 10c)

1
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Lars Granström gick in som tjänstgörande suppleant för
Thomas Nilsson, Mattias Emanuelsson för Jonny Svensson (§§ 1-5,
14a-b) och Monica Westin för Andreas Larsson (§§ 1-5, 10d, 14).

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Sven Hämberg till
justeringsman.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter tillägg.

Föredragningslistan

2
a) Föregående protokoll godkändes efter en redaktionell justering och
lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 15-2011

b) Mejlbeslut 111213 om förordnanden för examinationer godkändes
och lades till handlingarna.

Mejlbeslut 111213

3
Prioriteringslistan gicks igenom och uppdaterades.

Prioriteringslistan
Genomgång

4
Alexandra di Zazzo rapporterade om vad som är på gång på kansliet.

Personal och kansli

5
a) Budget för 2012 fastställdes enligt bilaga.

Ekonomi
Budget 2012

b) Diskuterades om DSF ska skriva avtal med Svenska Resebolaget.
För närvarande anlitas AKI Travel för elittruppernas resor. Då VO Elit
är väldigt nöjda med AKI Travel, beslutade FS att även fortsättningsvis
anlita AKI Travel för elitverksamheten samt att Svenska Resebolaget
kan anlitas för andra bokningar.

Avtal resebyrå; dnr 897-11

c) Preliminärt bokslut gicks igenom.

Prel bokslut 2011

d) Bordlades.

Nyckeltal
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6
VO-protokoll 1-12 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 1-12; dnr 9-12

7
a) VO-protokoll 5-11 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 5-11; dnr 1038-11

b) VO-protokoll 6-11 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 6-11; dnr 41-12

c) I enlighet med tidigare beslut om regelbundna domarkontroller, ska
domare som inte deltar på eller misslyckas på domarkontroll genomföra
förnyad examination på nästkommande tillfälle. Efter kontrollen som
genomfördes i maj 2011 var tre domare i den situationen. VO BRR
föreslår FS besluta enligt följande:
Anders Jonsson – förlorad behörighet i Rock’n’Roll
Hans Johansson – avförs från domarlistan
Ulf Lindbergh – avförs från domarlistan

Nedflyttning/avförande efter
domarkontroll; dnr 66-12

FS beslutade i enlighet med VO BRR:s förslag.
d) Förelåg ett protokoll från domarseminariet 2010. FS har tagit del och
lagt protokollet till handlingarna. Kansliet ser till att protokoll från
domarseminarierna 2011 och 2012 inkommer.

Protokoll domarseminarium
2010; dnr 58-12

e) Bordlades.
8
Ingen rapport förelåg.

Arvoden tävlingsledare; dnr
71-12
VO Line Dance
Rapport

9
VO-protokoll från 111213 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Elit
Protokoll 111213; dnr 1055-11

10
a) VO-protokoll 4-11 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Juridik
Protokoll 4-11; dnr 59-12

b) VO-protokoll 5-11 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 5-11; dnr 60-12

c) Kerstin Karlsson föredrog VO-protokoll 1-12. Konstaterades att VO
Juridik antagit två nya föreningar; Föreningen Heel Hook Linedancers
och KFUM Umeå DK. FS beslutade att de två föreningarna påföres
röstlängden. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll 1-12; dnr 70-12

d) Diskuterades möjligheter att införa nya danser inom DSF. Vi har fått Diskussion nya danser
förfrågan om medlemskap från bl a Svenska Drillförbundet och Svenska
Poledanceförbundet. Även Zumba-föreningar har anmält intresse.
Uppdrages åt VO Juridik att fortsätta diskussionerna med Svenska
Drillförbundet. Avtal kan skrivas mellan förbunden enligt avtalsförslag
från RF.
VO Juridik får också uppdraget att vid behov anta föreningar med andra
danser än de DSF administrerar idag.
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e) Kort diskussion om ändrade rutiner vid Förbundsmötet angående
rösträtt och fullmakt. Synpunkter lämnas till Ulf Klasson i VO Juridik.

Ändrade rutiner FM

11
a) Jonny Svensson gav en muntlig rapport.

VO Distrikt
Rapport SDF-konferens

b) Bordlades.

Protokoll 1-12; dnr 72-12

c) Bordlades.

Protokoll 2-12; dnr 73-12

d) VO Distrikt föreslår att Lennart Ahnstedt entledigas som ordinarie
ledamot samt att FS utser Peter Eriksson och Sara Hammar till ordinarie
ledamöter i VO Distrikt.
FS beslutade i enlighet med förslaget.

Entledigande och nya ledamöter;
dnr 67-12

12
a) En skriftlig rapport gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Info/PR
Rapport 120116

b) Har tidigare diskuterats ny utformning av VO Info/PR för att få ett
mer kraftfullt och marknadsinriktat VO.
FS beslutade att tillsätta ett projekt Marknadskommunikation (MK)
med Helena Olsson som projektledare. Projektledaren svarar direkt till
FS. Uppdraget är i prioritetsordning:
- Sponsring på förbundsnivå
- Utåtriktad kommunikation
- Framtagande och underhåll av marknadsmaterial
- Plan för evenemangsbevakning.

Omstrukturering av VO;
dnr 114-12

Nuvarande VO Info/PR, under Kjell Rask, blir ett mer operativt och
genomförande VO. Helena Olsson kvarstår dock som ledamot i VO
Info/PR för att skapa en naturlig länk mellan projektet och Info/PR.
VO Info/PR:s huvuduppgifter blir fortsättningsvis:
- Underhåll och teknik rörande DSF:s website
- Grafisk profil
- Anskaffning av säljande material på uppdrag av MK
- Bevakning av mästerskap och större evenemang i enlighet med plan
från MK. Detta inkluderar reportage på website och eventuellt annan
skriftlig kommunikation
- Genomförande av webTV-sändningar
- Anskaffning och underhåll av lämpliga IT-verktyg i samverkan med
kansliet.
Redaktionsrådet arbetar vidare under några veckor med att hitta lämplig
partner för sponsorjakt. Därefter lämnas sponsoruppgiften över till
projektet.
Uppdrages åt Helena Olsson och Kjell Rask att göra en plan för
respektive enhet.
c) Bordlades.

Årets förening
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13
a) Bordlades.

Idrottslyftet
CAN; dnr 943-11

b) Bordlades.

HDSK, dnr 5-12

c) Beviljades med 5 040 kr.

DBB; dnr 6-12

d) Beviljades med 9 200 kr.

DSW; dnr 21-12

e) Beviljades med 4 644 kr.

JSDK, dnr 25-12

f) Beviljades med 1 200 kr. Jonny Svensson deltog ej i beslutet.

SOG; dnr 54-12

14
a) SISU har erbjudit sig att komma till förbundsmötet för att informera
om IdrottOnline. Beslutades att tacka nej till erbjudandet då VO Distrikt
tillsammans med DSF:s distrikt har uppdraget att sköta denna
information.

Förbundsmöte 2012
SISU info om IdrottOnline

b) Agenda för mötet samt årsboken diskuterades.

Mötet

c) Bordlades. Uppdrogs åt kansliet att inhämta mer specificerad info om
tidpunkt för tillträden resp avgående till/från uppdrag.

Förtjänsttecken, dnr 33-12

d) Bordlades. Se punkten c).

Förtjänsttecken; dnr 48-12

e) En motion har inkommit om att inom BRR tillåta föreningar att
arrangera R- och N-tävling på samma dag och plats, samt att arrangören
därmed betalar sanktionsavgift som för en tävling.
FS beslutade avslå motionen. Uppdrogs åt VO BRR att skriva förslag
på motivering.

Motion; dnr 29-12

15
a) Inget att rapportera.

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Antidoping

b) Andreas Larsson gav en kort muntlig rapport.

Aktivas kommitté

c) Bordlades.

Sport Campus Sweden

d) Bordlades.

Revidering instruktioner

e) Bordlades.

Utvecklingsverktyg

f) Bordlades.

Kriterier idrottsgymnasier

g) Bordlades.

Swingweb

h) Bordlades.

Stipendiefonden
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Protokoll från ett möte med SDO 111219 gicks igenom och lades till
handlingarna. Nytt möte är bestämt till mars.

Anmälda ärenden
Protokoll möte med SDO; dnr 7-12

17
Två brev med synpunkter om det nya tävlingssystemet har inkommit.
Uppdrogs åt VO BRR att svara på breven.

Inkomna skrivelser
Brev om nya TR, dnr 26 och 43-12

18
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga frågor

19
- 25-26 februari fysiskt möte Varberg
- 13 mars telefonmöte 19.30
- 10 april telefonmöte 19.30
- 8 maj telefonmöte 19.30
- 2-3 juni fysiskt möte med VO. Max 2 ledamöter från resp VO
- 26 juni telefonmöte (Idrottslyftet)

Nästa möte

20
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Sven Hämberg

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 1-2012

Svenska Danssportförbundet – Budget 2012
Hans Björkborg, version 1.0, senast ändrad 2012-01-20
Kommentarer till budget 2012
DSF har under ett par år dragits med ett stort underskott i verksamheten. Detta är ett resultat
främst av den stora elitsatsningen, som inneburit stora verksamhetsmässiga framsteg, men till
priset av ett kraftigt ekonomiskt underskott. Självklart är detta inte en uthållig situation och
budgetarbetet inför 2012 har därför, med stöd av beslut från Förbundsstyrelsen, inriktats mot
att balansera budgeten.
Detta kan som vanligt ske på två sätt. Det ena är att minska kostnaderna, det andra att höja
intäkterna. Då en kraftig bantning av budgeten allvarligt skulle påverka vår verksamhet samt
det faktum att kansli och allmän förvaltning utgör en substantiell stor fast kostnad, har
inriktningen istället blivit att höja intäkterna. Detta har dock inte inneburit att kostnaderna har
fått skena iväg utan strikt återhållsamhet måste prägla vår budget.
Intäktshöjningar började förberedas redan inför årsmötet 2011. Där beslutades om höjda och
mer rättvisa medlemsavgifter för 2012, som innebar ett tillskott på ca 150 ksek. Utöver detta
har DSF även fått ett höjt statligt stöd med 246 ksek samt ett högre Idrottslyft med 45 ksek.
Men detta har inte varit tillräckligt. De olika VO har fått bidra med att höja sina avgifter i
olika avseenden. Vi måste t ex inse att den fulla avgiftsfriheten för elitdansare tillhör en
svunnen tid och även om detta är smärtsamt finns det ekonomiska realiteter.
Sponsring måste också prioriteras framöver. För 2012 har detta inte påverkat budgeten
nämnvärt, vilket egentligen är en försiktighetsåtgärd, men helt klart måste vi få sponsorstöd i
framtiden om vi skall kunna fortsätta våra satsningar.
Totalt har intäkterna ökat med ca 700 ksek till 5 385 ksek.
Kostnaderna ligger totalt sett på en nivå som är en minskning med ca 100 ksek till 5 428
ksek. Detta har åstadkommits genom en allmän återhållsamhet och större realism än
föregående år samt en viss bantning av VO Elit:s kostnader.
Därmed är budgeten för 2012 nästan i balans, vilket är en dramatisk förändring från 2011 och
ger DSF en möjlighet att börja bygga tillbaka mot en positiv ekonomisk utveckling, vilket är
en förutsättning för uthållig idrottslig verksamhet.
Kommentarer per Verksamhetsområde
Förvaltning
Förvaltning
Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget 2012
4 532 000
-3 243 000
1 289 000

Utfall nov 2011 Budget 2011
4 133 551
3 989 000
-2 718 649
-3 158 500
1 414 902
830 500

Avvikelse
543 000
-84 500
458 500

Procent
14%
3%
55%

En påtaglig resultatförbättring kan konstateras. Detta beror på höjda intäkter i allt väsentligt.
Dessa har kommenterats i inledningen så när som på en post på nästa 100 ksek avseende vinst
vid försäljning av värdepapper. Vissa kostnader har höjts. Exempelvis har STIM-avgifterna
höjts med 66 ksek. Vidare har vi lönehöjningar och hyreshöjningar, vilka är svårt att göra
något åt. Kostnadssänkningar finns för årsmötet samt för förbundsstyrelsens arbete.
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Tiodans
Tiodans
Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget 2012
90 000
-155 000
-65 000

Utfall nov 2011 Budget 2011
23 522
85 000
-38 539
-157 500
-15 017
-72 500

Avvikelse
5 000
2 500
7 500

Procent
6%
-2%
-10%

Inga större avvikelser kan noteras. Det finns dock en avgiftspost på 60 ksek, som avser
arrangemang av North European Championship 2012. Detta förväntas medföra extraordinära
kostnader. Denna kostnadshöjning har kompenserats till största del av kostnadssänkningar
inom andra områden.
BRR
BRR
Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget 2012
443 000
-345 000
98 000

Utfall nov 2011 Budget 2011
290 363
335 000
-275 590
-315 000
14 773
20 000

Avvikelse
108 000
-30 000
78 000

Procent
32%
10%
390%

Från ett blygsamt resultat på +20 ksek går man till nästan 100 ksek plus. Detta är nästan
uteslutande ett resultat av förbättrade intäkter på tävlingssidan genom att man ändrat
avgifterna för deltagande på tävling. Kostnaderna går upp något beroende främst på utökad
utbildningsverksamhet.
Distrikt
Distrikt
Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget 2012
45 000
-135 000
-90 000

Utfall nov 2011 Budget 2011
21 285
63 000
-82 035
-188 000
-60 750
-125 000

Avvikelse
-18 000
53 000
35 000

Procent
-29%
-28%
-28%

VO Distrikt tillhör de verksamhetsområden som i princip bara har utgifter. De intäkter man
har består av avgifter för konferensdeltagande. Verksamheten är mycket uppbyggd kring en
distrikts- och en ordförandekonferens. Såväl kostnader som intäkter beräknas minska och
resultatutfallet blir en något lägre förlust än 2011.
Info/PR
Info/PR
Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget 2012
50 000
-250 000
-200 000

Utfall nov 2011 Budget 2011
0
40 000
-224 504
-315 000
-224 504
-275 000

Avvikelse
10 000
65 000
75 000

Procent
25%
-21%
-27%

Intäkterna för Info/PR är uteslutande sponsring eller reklamintäkter, något man inte lyckats
med alls under 2011. Nu finns en annan grund att stå på för 2012 och dessutom har denna
intäkt, som borde kunna växa mångdubbelt, blivit så oändligt mycket viktigare.
Kostnadsnivån har anpassats till utfallet och går således ner ganska kraftigt, t ex för årsboken,
men också för en del annat. Observera att Info/PR har kostnaden för web-tv-avtalet.
Dessutom har Info/PR belastats för web-tv-utrustning under året.
Elit
Elit
Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget 2012
245 000
-1 230 000
-985 000

Utfall nov 2011 Budget 2011
143 500
125 000
-1 395 545
-1 300 000
-1 252 045
-1 175 000

Avvikelse
120 000
70 000
190 000

Procent
96%
-5%
-16%

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 1-2012

VO Elit:s kostnader består till största delen av representation på mästerskap och en del
internationella tävlingar. Dessutom är lägerkostnader en stor kostnadspost. Lägerkostnaderna
ligger kvar på oförändrad nivå (360 ksek) medan representationskostnaderna har dragits ned
med 183 ksek. Å andra sidan har 100 ksek tillförts med anledning av BRR VM nästa år i
Nordnorge, som dessvärre blir synnerligen kostsamt att deltaga i beroende på geografisk
belägenhet. Intäkterna, som består av lägeravgifter och deltagaravgifter på tävlingar, har ökat
med 70 ksek. Detta är måhända inte så populärt, men dessa avgifter skulle kunna
kompenseras av sponsorintäkter eller genom att man drar ner representationen i antal.
Sammantaget förbättras resultatet med 16% jämfört med budget 2011, men med hela 21%
jämfört med utfallet t.o.m. november. Här finns alltså utmaningar.
Juridik
Juridik
Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget 2012
0
-30 000
-30 000

Utfall nov 2011 Budget 2011
0
0
-11 080
-30 000
-11 080
-30 000

Avvikelse
0
0
0

Procent
0%
0%
0%

Kostnaderna består av möten samt deltagande i FS-möten och lite annat smått och gott. Man
räknar med att aktiviteterna skall öka markant 2012, därav ingen neddragning.
Line Dance
Line Dance
Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget 2012
0
-60 000
-60 000

Utfall nov 2011 Budget 2011
0
0
-12 492
-80 000
-12 492
-80 000

Avvikelse
0
20 000
20 000

Procent
0%
-25%
-25%

Line Dance har inte riktigt kommit igång med sin verksamhet, vilket ger sig till uttryck
genom stor sparsamhet i kostnader. Detta är naturligtvis inte bra rent verksamhetsmässigt,
men ett faktum. Kanske kan det bli ändring nu med ett eventuellt medlemskap i UCWDC.
Budgeten för 2012 har dragits ned med 20 ksek, vilket speglar både en anpassning till
verkligheten och en förhoppning om utökad verksamhet.
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Budgetsummering
Nedanstående tabell visar budgeten i sammandrag med lite historiska data inlagda.
TOTALBUDGET
Intäkter
Förvaltning
Tiodans
BRR
Distrikt
Info-PR
Elit
Juridik
Line Dance

Kostnader
Förvaltning
Tiodans
BRR
Distrikt
Info-PR
Elit
Juridik
Line Dance

Totalt

Teknisk Budget
2012

Äskande
2012

Budget
2012

Budget
2011

Utfall t.o.m. Teknisk Budget
månad
bas månad
11
11
4 133 551
4 509 328
23 522
25 660
290 363
316 760
21 285
23 220
0
0
143 500
156 545
0
0
0
0
4 612 221
5 031 514

4 166 138
25 660
316 760
23 220
0
145 182
0
0
4 676 960

4 199 000
90 000
423 000
36 000
40 000
125 000
0
0
4 913 000

4 532 000
90 000
443 000
45 000
50 000
245 000
0
0
5 405 000

3 989 000
85 000
335 000
63 000
40 000
125 000
0
0
4 637 000

-3 213 390
-42 043
-300 644
-89 493
-244 913
-1 522 413
-12 087
-16 351
-5 441 333

-3 214 000
-215 000
-325 000
-166 000
-315 000
-1 297 000
-20000
-80 000
-5 632 000

-3 243 000
-155 000
-345 000
-135 000
-250 000
-1 230 000
-30000
-60000
-5 448 000

-3 158 500
-157 500
-315 000
-188 000
-315 000
-1 300 000
-30 000
-80 000
-5 544 000

-2 718 649
-38 539
-275 590
-82 035
-224 504
-1 395 545
-11 080
-12 492
-4 758 434

-2 965 799
-42 043
-300 644
-89 493
-244 913
-1 522 413
-12 087
-13 627
-5 191 018

-764 373

-719 000

-43 000

-907 000

-146 213

-159 505

DSF hamnar alltså på en nivå (-43 ksek), som är mycket nära en balanserad budget. Inför
2013 skall den bli helt balanserad och helst gå med vinst på ett par hundra tusen för att
säkerställa den långsiktighet som vi eftersträvar. För att nå dit måste vi göra tre saker:
1. Fortsätta förändra medlemsavgifterna för mer rättvisa och förbättrade intäkter till DSF
2. Komma igång med sponsring ihop med en eller flera partners
3. Noga övervaka efterlevnad av budget för 2012, vilket främst är en fråga för VO-ordförandena
men självklart även för den centrala ekonomifunktionen.
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