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45
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade möte och hälsade alla
välkomna. Jonny Svensson (45-47, 49-50b, 56-60) och Yvonne
Sollenberg (48, 50c-55, 61-66) gick in som suppleanter för Sven
Hämberg som tidigare avsagt sig sitt styrelseuppdrag.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare utsågs Alexandra di Zazzo och till justeringsman
Andreas Larsson.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes med tillägg.

Föredragningslistan

46
a) Föregående protokoll godkändes med redaktionella ändringar.

Föregående protokoll
FS-protokoll 2-2013

47
Åtgärdslista gicks igenom och uppdaterades.

Åtgärdslista
Genomgång

48
Ingen rapport förelåg.

Personal och kansli
Rapport

49
a) Konstaterades att resultatet för 2012 blev sämre än budgeterat.

Ekonomi
Bokslut 2012

b) Hans Björkborg föredrog budgeten för 2013.

Budget 2013

c) Hans Björkborg presenterade ett förslag på ny uppdelning av
medlemsavgiften för 2014, att fastställas av Förbundsmötet 2013 (se
bilaga).
FS anser principen vara OK, med en rimlig nivå för själva
medlemsavgiften.

Medlemsavgift 2014

50
a) Ingen rapport förelåg.

VO Tiodans
Rapport

Sida 1 av 9

b) SDO bjuder in till dansledarutbildning i barndans och disco. Detta
är 2 av sammanlagt 9 utbildningar som kommer att erbjudas från
SDO.
FS ställer sig positiva och sanktionerar deltagande på dessa
utbildningar.
Diskuterades fortsatt samarbete med SDO och ev gemensam
kurskatalog. Fortsatt dialog med VO Tiodans om utbildningsfrågor.

Danslärarutbildning; dnr 37-13

c) VO Tiodans föreslår FS att utse Erik Hellners som ny ledamot i VO
Tiodans.
FS beslutade enligt förslaget.

Ny ledamot; dnr 152-13

51
a) Thomas Nilsson gav en muntlig rapport.

VO BRR
Rapport

b) VO BRR föreslår följande personer att godkännas som utbildare:
Sven Noregran – dansledare BW 1
Thomas Söderström – dansledare Bugg 1 och Swing
FS beslutade enligt förslaget.

Nya utbildare; dnr 148 o 149-13

52
Mattias Emanuelsson föredrog protokoll från 17 januari.
Diskussioner om ev SM i oktober i samband med Scandinavian Open i
Skåne. OK krävs först från UCWDC. Vi avvaktar dock med att söka
SM-status hos RF.

VO Line Dance
Protokoll 130117; dnr 123-13

53
Bordlades.

VO Elit
Rapport 130205

54
Konstaterades att VO Juridik har antagit 3 nya föreningar på provår:
Arctic Dance Team (ADT)
Linköping Drill
Örnsköldsviks Drilltrupp
FS beslutade föra upp föreningarna på röstlängden, dock utan
rösträtt till årets förbundsmöte.
Protokollet bordlades för övrigt.

VO Juridik
Protokoll 2; dnr 154-13

55
Ingen rapport förelåg.

VO Distrikt
Rapport

56
a) Rapport från 18 februari gicks igenom. Förslag på förenkling av
hanteringen av DSF profileringskit.
VO Info/PR föreslår FS utse Monika Andersson som ledamot i VO
Info/PR.
FS beslutade enligt förslaget.

VO Info/PR
Rapport 130218
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Nya medlemsföreningar

Ny ledamot

c) Kontrolläsning av årsboken. Mattias Emanuelsson lämnar
korrigeringar till Josefin Warg.

Årsboken

57
Hans Björkborg och Lena Arvidsson kommer att intervjua en
kandidat som kan komma att arbeta med marknadskommunikation.

Marknadskommunikation
Rapport

58
Bordlades.

Aktivas kommitté
Vem äger tävling

59
Förelåg förslag på bidrag/person avseende olika IL-paket (se bilaga).
FS beslutade enligt förslaget.

Idrottslyftet
IL 2013 bidrag/pers; dnr 65-13

60
a) Logistik och allt praktiskt hanteras av kansliet.

Förbundsmöte
Planering FM

b) Arbete med motioner, propositioner och övriga möteshandlingar.

Möteshandlingar

c) Röstlängd har tidigare fastställts via mejlbeslut 130210.

Röstlängd (mejlbeslut)

61
a) Inget att rapportera.

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Riktlinjer

b) Inget att rapportera.

Swingweb

c) Inget att rapportera.

IdrottOnline

d) Inget att rapportera.

Sport Campus Sweden (SCS)

e) Telefonmöte utsatt till den 5 mars.

Drillförbundet

f) Bordlades.

WebbTV-reklam

g) Lena Arvidsson föredrog en rapport angående Fysisk aktivitet på
recept (FAR).

FAR; rapport 130115

62
a) Med anledning av diskussioner om Svenska Gymnastikförbundets
elitverksamhet för ungdomar, bör vi inom DSF säkerställa att vi
jobbar på ett korrekt sätt inte minst med hänsyn tagen till Idrotten
vill. Idrotten vill betraktar aktiva upp till 12 år som barn. Barn och
verksamhet för barn ska leva upp till Barnkonventionen, och i detta
finns inget som talar för mästerskap, internationella tävlingar för
barn o s v.
FS beslutar att DSF endast har representation på internationella
mästerskap för dansare som under tävlingsåret fyller 13 år som

Anmälda ärenden
Ställningstagande barn- och
Ungdomsidrott; dnr 150-13
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lägsta åldersgräns. Uppdrogs åt Yvonne Sollenberg att sätta ihop
utkast på DSF:s ställningstagande, att publiceras på hemsidan och i
nyhetsbrevet.
b) WDSF årsmöte hålls 15-16 juni i Shanghai.
FS beslutade att Lena Arvidsson och Per-Olof Larsson åker som
delegater för DSF.

Deltagande WDSF AGM

63
a-m) FS beslutade att ur DSF utvecklingsfond dela ut 15 000 kr till
dnr 78-13 och 10 000 kr till dnr 81-13, att delas ut på SM i maj.
Uppdras till kansliet att skicka brev till de som skickat in ansökan.
Information om vilka som kommer att få bidrag kommer att
annonseras på förbundsmötet i april.

Inkomna skrivelser
Fondansökan ; dnr 55-13
Fondansökan ; dnr 71-13
Fondansökan ; dnr 72-13
Fondansökan ; dnr 77-13
Fondansökan ; dnr 78-13
Fondansökan ; dnr 80-13
Fondansökan ; dnr 81-13
Fondansökan ; dnr 94-13
Fondansökan ; dnr 102-13
Fondansökan ; dnr 104-13
Fondansökan ; dnr 106-13
Fondansökan ; dnr 107-13
Fondansökan ; dnr 108-13
Övriga ärenden

64
Inga övriga frågor förelåg.
65

Nästa möte









5 mars 18.30 Skype (möteshandlingar)
12 mars 19.30 Skype
3 april 19.30 Skype
19-21 förbundsmöte, Nacka
6 maj 19.30 Skype
4 juni 19.30 Skype
25 juni 19.30 Skype (strategimöte)
17-18 aug Stuttgart

66
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Andreas Larsson
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Förslag till årsavgifter att gälla från 1 januari 2014
Den avgiftsmodell, som fastställdes av Förbundsmötet 2011, påbörjade en
omstrukturering mot en mer rättvis modell sett till antal medlemmar i föreningarna.
Förbundsstyrelsen anser nu att ytterligare revidering är befogad. Förslaget innebär att
en Medlemsavgift införs, vilken är lika för alla föreningar och som skall täcka kostnader
för Förbundsmötet samt den basadministration som varje förening kräver. Därefter
tillkommer en Verksamhetsavgift, som är volymbaserad och verkar för en utjämning av
kostnaderna per föreningsmedlem. Slutligen tillkommer avgifter för STIM/SAMI, vilken
även den är volymbaserad.
Som framgår av tabellen nedan innebär detta höjda avgifter för alla föreningar. Det är
ofrånkomligt att de mindre föreningarna får en kostnadshöjning med den nya
medlemsavgiften, men detta är inte orättvist då varje förening har rätt till samma
uppmärksamhet såväl för förbundsmötet som hos DSF:s kansli. Att avgifterna generellt
sett är högre motiveras med att förbundet måste säkerställa en tryggad bas i sin
ekonomi.
Förbundsstyrelsen föreslår följande avgifter att gälla från den 1 januari 2014:

Medlemsavgiften faktureras i november och skall vara betald senast 31/1
nästkommande år. Betald medlemsavgift ger, jämte insänd medlemsrapport och
årsmöteshandlingar, rösträtt på förbundsmötet. Övriga avgifter faktureras i januari
baserat på medlemsrapport. Förening som inte, trots påminnelse, insänder
medlemsrapport, kommer att debiteras högsta avgift.
Ny förening betalar en inträdesavgift på 3 000 kr det år de blir provårsmedlemmar.
Detta ersätter medlemsavgiften inträdesåret.
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Vad kan föreningen söka bidrag för?
Idrottslyftet är en satsning på svensk idrott för unga. Idrottslyftet inom Svenska Danssportförbundet
kommer under 2013 främst att gå till projekt som satsar på att bibehålla sina ungdomar i föreningens
verksamhet. Dessutom kommer utbildningssatsningar att prioriteras. Både DSF:s egna utbildningar,
samt de utbildningar som SISU tillhandahåller.

Som förening kan ni söka bidrag för utveckling av den verksamhet ni gör idag, men det får
inte gå direkt till den ordinarie verksamheten. För att underlätta för er finns det en rad paket
att välja på och dessa är indelade i fyra olika kategorier (Utbildning, Föreningsaktiviteter,
Material och Tävling). Det går även att söka för ”fria” projekt. Mer information om paketen
finns i slutet av detta dokument.
Vi hittar inga paket som passar in på vårt projekt?
Om det ni vill ansöka om bidrag för inte ryms inom något av paketen söker ni bidrag för ett
”fritt” projekt.
Hur ansöker vi?
Ansökan görs via Idrottslyftsmodulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline. En
medlem med inloggningsuppgifter kan skapa ansökan, men endast ordförande, kassör och
idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i
systemet med respektive roll. Ansökningstiden är löpande fram till och med 30 november
2013. Inkomna ansökningar kommer att behandlas under sista veckan varje månad, med
reservation för juni, juli och augusti.
Ansökan skall vara gjord innan projektet startar.
Vad ska ansökan innehålla?
Namnge ansökan med namnet på projektet och ange vilken kategorin (Utbildning,
Föreningsaktiviteter, Material och Tävling) ansökan avser alternativt ”Ospecificerat projekt”.
I själva ansökan beskriver ni aktiviteten, vad bidraget skall användas till samt vad ni förväntar
er av projektet.
Ansöker ni om flera paket inom ett och samma projekt skriver ni en ansökan per paket.
Vilka bestämmelser finns det?
 Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och
genomsyras av riktlinjerna i Danssporten vill, Idrotten vill och barnrättskonventionen.
 Idrottslyftet riktas mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år, men under 2013 är
åldersgruppen 15-25 år prioriterad.
 Ni kan söka för verksamhet som utförs inom perioden 1 januari – 31 december 2013.
 Föreningen skall ha lämnat in Föreningsrapporten och betalt årsavgift till DSF.
 Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 Återrapportering av projektet skall genomföras och detta görs i IdrottOnline.
 Föreningen måste redovisa LOK-stöd som påvisar utökad aktivitet under eller som en
följd av projektet.
 Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om:
projektet inte genomförs enligt plan, om kvitton eller annan ekonomisk redovisning
inte lämnas in eller om återrapporteringen inte genomförs.
 Tidigare avslutade projekt måste vara redovisade för att föreningen skall kunna få ett
nytt bidrag.
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Vad händer om projektet beviljas medel?
 Bidrag avseende utbildningar och material utbetalas så snart som möjligt efter
beviljandet.
 Bidrag avseende föreningsaktiviter utbetalas med halva beloppet vid beviljad ansökan
och resterande belopp efter inskickad återrapportering.
 Bidrag avseende tävling, utbetalas med halva beloppet vid beviljad ansökan samt
godkänd sanktion, och resterande belopp vid inskickad resultatlista efter tävlingen.
 Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline och kan aldrig
överstiga de faktiska kostnaderna för projektet.
 Efter avslutat projekt avrapporteras det med en ekonomisk redovisning innehållande
faktura, kvitto och/eller kontoutdrag.
 En skriftlig återrapport görs i IdrottOnline efter projektets slut.
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Paket Föreningsaktiviteter

1. Dagaktivitet – Minst 10 deltagare under en dag. Max 3 000 kr.
2. Dagläger – Minst 2 dagar med minst 10 deltagare utan övernattning. Max 2 500 kr per
dag.
3. Läger – Minst 2 dagar med minst 10 deltagare och övernattning Max 4 000 kr per
dag.
Föreningen kan beviljas max 25 000 kr inom kategori Föreningsaktiviteter under 2013.
Paket Utbildning

4. Dansledare Bugg – Bidrag söks för deltagande vid sanktionerade utbildningar inom
DSF. Möjligt belopp att söka framgår av Bilaga 1.
5. Dansledare BW, LH, RR, DB – Bidrag söks för deltagande vid sanktionerade
utbildningar inom DSF. Möjligt belopp att söka framgår av Bilaga 1.
6. Organisatoriska utbildningar – Bidrag söks för deltagande vid sanktionerade
utbildningar inom DSF. Möjligt belopp att söka framgår av Bilaga 1.
7. Utbildning Tiodans – Bidrag söks för deltagande vid sanktionerade utbildningar
inom DSF. Möjligt belopp att söka framgår av Bilaga 1.
8. Utbildning SISU – Bidrag söks för deltagande vid utbildning arrangerad av SISUIdrottsutbildarna.. Möjligt belopp att söka framgår av Bilaga 1.
Föreningen kan beviljas max 25 000 kr inom kategori Utbildning under 2013
Paket Material

9. Material – Möjlighet att söka bidrag för upprustning av föreningens material, t.ex
ljud, ljus och speglar. Faktura eller offert på tänkt material skall bifogas ansökan.
Föreningen kan beviljas max 5 000 kr inom kategori Material under 2013
Paket Tävling

10. R-tävling – Bidrag söks för att arrangera en sanktionerad R-tävling med endast Barn
och Ungdomsklasser. Max 2 000 kr per tävling.
11. Endans/Tvådanstävling – Bidrag söks för att arrangera en sanktionerad tävling med
endast Endans eller tvådans. Max 2 000 kr per tävling.
Föreningen kan beviljas max 4 000 kr inom kategori Tävling under 2013
Fria Projekt

Om det ni vill ansöka om bidrag för inte ryms inom något av paketen söker ni bidrag för ett
”fritt” projekt.
Föreningen kan beviljas max 15 000 kr inom ”Fria Projekt” under 2013
Föreningen kan beviljas max 50 000 kr via Idrottslyftet 2013 av de medel som DSF har att
fördela.
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Paket Utbildning inom Idrottslyftet 2013
Följande maxbelopp är möjliga att söka för föreningar med deltagare på av DSF
sanktionerade utbildningar. Bidrag betalas endast ut för kurskostnaden, ej resor eller logi.
Utbildning Max bidrag per person
Akrobatik 1
750 kr
Akrobatik 2
750 kr
Barn Dansledare
3 500 kr
Barn Dansledare 2
3 500 kr
Boogie Dansledare
3 500 kr
Bugg Dansledare
2 500 kr
Bugg Dansledare 2
2 500 kr
Bugg Dansledare 3
2 500 kr
Bugg Dansledare 4
2 500 kr
Dubbelbugg Dansledare
3 500 kr
Lindy Dansledare
3 500 kr
Rock Dansledare
3 500 kr

Utbildning Max bidrag per person
Swing Dansledare
3 500 kr
Swing Dansledare 2
3 500 kr
Grund Föreningsfunkt.
Sekretariat
Tävlingskontrollant
Tävlingsledare
Tävlingsorganisatör
Musikansvarig

1 000 kr
1 000 kr
500 kr
1 000 kr
500 kr
500 kr

Intro till akro i BRR
Intro till bedömning BRR

500 kr
1 000 kr

I skrivande stund finns inga planerade Tiodansutbildningar eller Drillutbildningar, men
kontakta kansliet när det blir en sanktionerad utbildning för att få information kring bidrag för
utbildningen.
För utbildningar arrangerade av SISU-Idrottsutbildarna kan bidrag sökas för 50 % av
kurskostnaden, bifoga inbjudan med ansökan.
Föreningar kan beviljas max 25 000 kr under 2013 för utbildningsprojekt.
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