SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 2-2013
Plats:
Datum:
Närvarande:

Förhinder:
Adjungerade:

Skype
2013-02-05

§§ 23-44
Tid:

19.30-22.30

Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Kerstin Karlsson, Mattias Emanuelsson,
Yvonne Sollenberg, Monica Westin, Thomas Nilsson §§ 29-44, Andreas
Larsson §§ 29-44
Jonny Svensson
Alexandra di Zazzo

23
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Monica Westin gick in som tjänstgörande suppleant för
Thomas Nilsson under §§ 23-28 samt Yvonne Sollenberg gick in för
Sven Hämberg som tidigare avsagt sig sitt styrelseuppdrag.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare utsågs Alexandra di Zazzo och till justeringsman
utsågs Mattias Emanuelsson.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter tillägg.

Föredragningslistan

24
a) Föregående protokoll godkändes efter redaktionella ändringar.

Föregående protokoll
FS-protokoll 1-2013

25
Bordlades.

Åtgärdslista
Genomgång

26
Ingen rapport förelåg.

Personal och kansli
Rapport

27
Budgetuppföljning per december gicks igenom. Konstaterades att kraftiga
överdrag gjorts i några verksamhetsområden. Uppdrogs åt Alexandra di
Zazzo att undersöka orsaken.

Ekonomi
Resultatuppföljning december

28
a) Ingen rapport förelåg.

VO Tiodans
Rapport

b) Bordlades till nästa möte.

Danslärarutbildning; dnr 37-13

29
a) VO-protokoll 1 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 1-13; dnr 86-13

30
a) Ingen rapport förelåg.

VO Line Dance
Rapport
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a) Ingen rapport förelåg.

VO Elit
Rapport

b) Förelåg förslag på förlängning av förordnanden på 1 år för följande
förbundskaptener (FK):
Lindy hop – Helena Norbelie
Boogie Woogie – Henric och Joanna Stillman
Rock ungdom och junior – Jimmy Järvekvist

Förordnanden förbundskaptener;
Dnr 89-13

Anders Abelsson önskar avsluta sitt uppdrag och VO Elit har beslutat att
inte tillsätta någon ny FK i Rock vuxen. FS tackar Anders för hans arbete
som förbundskapten.
FS beslutade enligt förslaget.
32
VO-protokoll 1 gicks igenom. Föreningen För Nöjesdans (FFND) hade
vid antagandet som provårsmedlem bett om att bli medlemmar fr o m
2013, men antogs redan november 2012.
FS beslutade att föreningen antagits fr o m 2013 enligt önskemål.

VO Juridik
Protokoll 1-13, dnr 124-13

Eastfield’s Linedancers Club har begärt utträde. FS beslutade att bevilja
föreningen utträde ur DSF.
33
VO-protokoll 1 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Distrikt
Protokoll 1-13; dnr 82-13

34
a) Ingen rapport förelåg.

VO Info/PR
Rapport

b) Helena Olsson har begärt entledigande från sitt uppdrag i VO Info/PR.
FS accepterar Helenas begäran och tackar för hennes arbete inom VO.

Avsägning uppdrag, dnr 39-13

c) Hans Björkborg informerade om arbetet med årsboken.

Årsboken

35
Ingen rapport förelåg.

Marknadskommunikation
Rapport

36
Idrottslyftet
Förslag på utformningen av Idrottslyftet 2013 förelåg. FS godkänner
Idrottslyftet 2013, dnr 65-13
inriktningen och uppdrar åt beredningsgruppen att titta över bidrag/person
till nästa möte.
37
Aktivas kommitté (AK) deltog på Riksidrottsforums förmöte. FS har tagit
del av deras rapport och har för avsikt att tillmötesgå AK:s önskemål om
att få delta på RIF och Riksidrottsmöten.

Aktivas kommitté
Rapport; dnr 51-13
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Förbundsmöte
a) Genomgång av beslutsunderlag Planering FM 20130205. Vissa detaljer Planering FM
såsom upplägg av arrangemang söndag diskuterades, därutöver
beslutades att följa planen. Logistik och övriga praktiska frågor rörande
FM finns i kansliets och FS egen Att göra-lista.
b) Förelåg en motion från DK Dansfötter angående införande av ny
åldersklass 55+ inom BRR samt att det inom SM öppnas klasser för 55+
och äldre fr o m 2014.. Uppdrogs åt VO BRR att utreda och inkomma
med underlag till nästa möte.

Motion; dnr 93-13

c) Förelåg en motion Linköpings BRR-klubb om att låta tävlingsdansare i
Bugg få föra eller följa oavsett kön.
FS var överens om idrottens särart och uppdrog åt Yvonne Sollenberg att
svara på motionen.

Motion; dnr 109-13

d) Förelåg en motion från Norrköpings Sportdansare om att DSF ska ta på Motion, dnr 110-13
sig arbetsgivaransvaret när det gäller utbetalning av arvoden till domare
och tävlingsledare på Nationella tävlingar. Konstaterades att en likadan
motion fanns på föregående års förbundsmöte, som då avslogs av mötet.
Uppdrogs åt Hans Björkborg att svara på motionen.
e) Förelåg en motion från Uppsala Bugg & Swing Society angående
förbättring av tävlingsrutiner i Swingweb. Uppdrogs åt Thomas Nilsson
att svara på motionen.

Motion, dnr 111-13

f) Förelåg en motion från Uppsala Bugg & Swing Society om att FS ska
utreda VO Dans BRR. FS avslår motionen med motiveringen att det
redan sker i och med att det finns med i FS arbete och instruktioner.
Uppdrogs åt Thomas Nilsson att svara på motionen.

Motion; dnr 112-13

39

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Riktlinjer

a) Ingen rapport förelåg.
b) Thomas Nilsson rapporterade att alla Tiodansresultat fr o m hösten
2006 är importerade till Swingweb.

Swingweb

c) Ingen rapport förelåg.

IdrottOnline

d) Ingen rapport förelåg.

Sport Campus Sweden (SCS)

40
a) FS har tidigare utsett DF Dance Port Fjällbacka (PORT) till Årets
förening. Diskuterades motiveringen till beslutet samt uppvaktning.
Uppdrogs åt Yvonne Sollenberg och Andreas Larsson att formulera
motiveringen.
Beslutades att föreningen får skicka 2 extra deltagare till förbundsmötet
(FM) (fritt), föreningen får 1 000 kr från Idrottslyftet, en plakett samt text
i Årsboken. Som motprestation ska de hålla ett kort föredrag på FM och
berätta vad som gjort dem framgångsrika.

Anmälda ärenden
Årets förening; dnr 103-13
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Uppdrogs åt kansliet att meddela föreningen samt be dem att antingen
själva skriva en text till årsboken eller att de kontaktar Josefin Warg för
en ev intervju.

b) Beslutades att Lena Arvidsson och Kenneth Norbelie åker som
Representation WRRC årsmöte,
ordinarie ombud på WRRC årsmöte 8-10 mars i Prag samt att Johanna
Dnr 90-13
Johansson åker med inom ramen för det internationella stimulansbidraget.
c) Beslutades att Lena Arvidsson, Hans Björkborg och ledamot i Aktivas
kommitté åker som ordinarie ombud på Riksidrottsmötet 24-26 maj i
Luleå samt att Thomas Claesson åker som representant för DSF kansli.

Deltagare RIM; dnr 91-13

41
a) Bordlades till nästa möte. Uppdrogs åt en beredningsgrupp bestående
av Yvonne Sollenberg, Mattias Emanuelsson och Kerstin Karlsson att se
över de inkomna fondansökningarna.

Inkomna skrivelser
Fondansökan LAD; dnr 55-13

b) Se punkt a).

Fondansökan UBSS; dnr 60 och
71-13

c) Se punkt a).

Fondansökan UBSS; dnr 72-13

d) Se punkt a).

Fondansökan ENA; dnr 77-13

e) Se punkt a).

Fondansökan ADK; dnr 78-13

f) Se punkt a).

Fondansökan SKR; dnr 80-13

g) Se punkt a).

Fondansökan DKB; dnr 81-13

h) Se punkt a).

Fondansökan UBSS; dnr 94-13

i) Se punkt a).

Fondansökan DTC; dnr 102-13

j) Se punkt a).

Fondansökan DKB; dnr 104-13

k) RF önskar få in nomineringar till en referensgrupp för Centrum för
idrottsevenemang. Beslutades att inte nominera någon person.

Nominering ref.grupp Centrum
Internationella evenemang; dnr
79-13

l) Remissvar till RF – Utredningen om framtida LOK-stöd godkändes.

Remissvar Utredning framtida
LOK-stöd

m) Beslutades att tilldelas förtjänsttecknet i guld.

Förtjänsttecken; dnr 105-13

n) Se punkt a).

Fondansökan UBSS; dnr 106-13

o) Se punkt a).

Fondansökan UBSS; dnr 107-13

p) Se punkt a).

Fondansökan DKM; dnr 108-13
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Uppdrogs åt Lena Arvidsson att tillsammans med kansliet svara på RF:s
medlemsundersökning.

Övriga ärenden
RF:s medlemsundersökning; dnr
54-13

43

Nästa möte









23-24 feb fysiskt möte på kansliet (förhinder Monika)
12 mars telefonmöte (förhinder Monika och Hans)
3 april telefonmöte
19-21 april förbundsmöte, Nacka
6 maj telefonmöte
4 juni telefonmöte
25 juni telefonmöte
17-18 aug Stuttgart

44
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Mattias Emanuelsson
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