SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 16-2012
Plats:
Datum:
Närvarande:

Förhinder:
Adjungerade:

DSF kansli, Stockholm
2012-10-27--28

§§ 258-279
Tid:

Lör 10.00-19.00, sönd 8.30-9.00

Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Kerstin Karlsson, Andreas Larsson,
Monica Westin, Thomas Nilsson, Hans Björkborg, Yvonne Sollenberg,
Mattias Emanuelsson
Alexandra di Zazzo

258
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Monica Westin gick in som tjänstgörande suppleant för Sven
Hämberg som tidigare avsagt sig sitt styrelseuppdrag.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

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

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter tillägg.

Föredragningslistan

259
a) Föregående protokoll godkändes efter redaktionella ändringar.

Föregående protokoll
FS-protokoll 15-2012

b) Mejlbeslut togs 2012-10-25 om fastställande av nytt Tävlingsreglemente, att gälla fr o m 2013-01-26.

Mejlbeslut nytt TR

260
Bordlades till nästa möte.

Åtgärdslista
Genomgång

261
Bordlades till nästa möte.

Personal och kansli
Rapport

262
a) Resultatuppföljning för oktober gicks igenom och konstaterades att vi
ligger enl budgetplan.

Ekonomi
Resultatuppföljning oktober

b) Avgifter för 2013 fastställdes.

Avgifter 2013

c) Hans Björkborg informerade om de ekonomiska förutsättningarna för
budgeten 2013.

Budget 2013

263
Ingen rapport fanns.

VO Tiodans
Rapport

264
a) Protokoll 9 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 9; dnr 859-12
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b) Protokoll 10 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 10; dnr 860-12

c) Utkast till Handlingsplan Utbildning BRR förelåg. Uppdrogs åt
Thomas Söderström och Yvonne Sollenberg att arbeta vidare med
dokumentet och göra om det till en småskalig version samt att koppla det
till Idrotten vill m m.

Handlingsplan utbildning;
Dnr 822-12

d) Utkast till Regler Utbildning BRR förelåg. FS har tagit del av
dokumentet och föreslår att det kallas för handledning istället för regler.
Uppdras åt Yvonne Sollenberg att arbeta vidare med dokumentet och se
till att det synkas med andra dokument.

Regler utbildning; dnr 862-12

265
Mattias Emanuelsson gav en kort muntlig rapport.

VO Line Dance
Rapport

266
a) Inget att rapportera.

VO Elit
Rapport

b) Förslag på nya förbundskaptener inom Tiodans förelåg.
FS beslutade att utse Jonathan Näslund och Oksana Spichak till nya
förbundskaptener inom Tiodans fr o m 2012-10-27.

Förbundskaptener Tiodans;
Dnr 861-12

267
a) Ingen rapport fanns.

VO Juridik
Rapport

b) Bordlades till nästa möte.

Instruktioner VOJ; dnr 696-12

268
Bordlades till nästa möte.

VO Distrikt
Protokoll 8; dnr 858-12

269
Ingen rapport fanns.

VO Info/PR
Rapport

270
Inget att rapportera.

Marknadskommunikation
Rapport

271
Inget att rapportera.

Aktivas kommitté
Rapport

272
a) Ansökan återtagen p g a inställd aktivitet.

Idrottslyftet
DSW; dnr 768-12

b) Beviljades med 6 200 kr.

VBO; dnr 807-12

c) Beviljades med 13 700 kr.

LBS; dnr 808-12

d) Ansökan avslogs.

DBB; dnr 809-12

e) Beviljades med 3 400 kr.

JSDK; dnr 816-12
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f) Beviljades med 7 200 kr. Andreas Larsson deltog ej i beslutet.

RS; dnr 923-12

g) Bordlades.

WETT; dnr 889-12

h) Inriktning Utvecklingsplan för Idrottslyftet år 6 diskuterades.
Beredningsgruppen arbetar vidare på planen och svarar RF senast 15
november.

Utvecklingsplan IL år 6

i) FS beslutade att Andreas Larsson åker som FS-representant på Barnoch ungdomskonferensen i Borås.

FS-representant Barn-ungdomskonferens

j) Då det fortfarande finns mycket pengar kvar inom Idrottslyftet detta år,
diskuterades olika paketlösningar att erbjuda föreningarna.
Beslutades att föreningarna även kan söka medel för
- utveckling av barn-och ungdomsverksamhet 5 000 kr
- vaccinera-klubben 2 000 kr.
Uppföljning görs i februari-mars när föreningarna lämnar in redovisning
om hur de använt pengarna.
Information ut till hemsidan och i extra nyhetsbrev.

Paketlösning IL

273
a) Förbundsmötet 2013 är bestämt till 20-21 april på Quality Hotel i
Nacka.

Förbundsmöte
Rapport

b) Alexandra di Zazzo presenterade en tidsplan för revision, påskrift av
årsredovisning (ÅR) samt tryck och utskick av möteshandlingar:
- 7 januari manusstopp årsbok
- 15 februari årsbok klar för genomläsning
- 23-24 februari FS fysiskt möte med påskrift av ÅR samt arbete med
årsmöteshandlingar
- v 9 slutrevision (påskrift av revisor)
- v 10 handlingar till tryckeri
- v 12 utskick av handlingar till våra föreningar och distrikt
(möteshandlingar och en nätutgåva av årsboken). Slutlig version av
årsboken trycks efter förbundsmötet med ev gjorda korrigeringar och
kompletteringar.

Tidsplan revision sam tryck
och utskick av handlingar

c) Bordlades till nästa möte.

Rösträtt SDF

d) Innehåll i årsboken diskuterades.

Innehåll Årsbok

274

Centrala projekt och
Särskilda uppdrag
Riktlinjer

a) Yvonne Sollenberg presenterade ett förslag på Antidopingprogram. FS
tycker det ser bra ut och uppdrar åt Yvonne att arbeta vidare på det.
b) Bordlades till nästa möte.

Sport Campus Sweden

c) Bordlades till nästa möte.

Swingweb
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d) Inget att rapportera.

IdrottOnline

275
a) Riksidrottsforum går av stapeln 10-11 november. Beslutades att
Yvonne Sollenberg och Thomas Claesson deltar som representanter för
DSF samt att Benjamin Österlund och Jesper Boberg från Aktivas
kommitté deltar som ungdomsrepresentanter på förmötet på fredagen.

Anmälda ärenden
Deltagande RIF

b) Våra specialdistriktsförbund (SDF) har problem att rekrytera folk till
sina styrelser. Ett förslag som inkommit är att DSF:s valberedning samlar
SDF:ens valberedningar och håller en ”kurs”.
FS bejakar idén, men skickar frågan åter till valberedningen för vidare
diskussioner. Vi bör kanske istället anlita SISU som redan idag erbjuder
denna typ av kurs.

Valberedningskurs

c) FS beslutade att nominera Nils Björklund och Gunvor Svensson till
RF:s förtjänsttecken.

Nomineringar RF:s
förtjänsttecken

276
a) Inget förslag fanns.

Inkomna skrivelser
Nomineringar RF-stämma; dnr
777-12

b) Inget förslag fanns.

Nomineringar lekmannarevisorer
RF-stämma; dnr 780-12

c) Inget förslag fanns.

Nomineringar SISU-stämma;
Dnr 799-12

277
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga ärenden

278
- 20 november telefonmöte 19.30
- 11 december telefonmöte 19.30
- 23-24 februari fysiskt möte

Nästa möte

279
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Jonny Svensson
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