SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 7-2013
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Skype
2013-05-06

§§ 116-136
Tid:

19.30-22.00

Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Jochen Römling, Jonny Svensson, Thomas
Nilsson, Yvonne Sollenberg, Mattias Emanuelsson, Monica Westin
Erik Hellners, Andreas Larsson
Ronny Magnusson, Alexandra di Zazzo

116
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Jonny Svensson gick in som tjänstgörande suppleant för
Andreas Larsson.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare utsågs Alexandra di Zazzo och till justeringsman
utsågs Yvonne Sollenberg.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes med tillägg.

Föredragningslistan

d) Förbundsstyrelsen konstituerade sig enligt följande:
- Lena Arvidsson (Verkställande utskottet VU,VO Elit, Internationella
frågor, personal, utbildningsprojektet)
- Yvonne Sollenberg (VU, Policys, VO Distrikt)
- Jonny Svensson (VO Distrikt, Idrottslyftet, Utbildningsprojektet)
- Jochen Römling (VO Tiodans, Swingweb, West Coast Swing)
- Erik Hellners (VO Juridik, VO Tiodans)
- Mattias Emanuelsson (VO Line Dance, VO Info/PR, West Coast
Swing, Sport Campus Sweden
- Monica Westin (VO BRR)
- Thomas Nilsson (VO BRR)
- Andreas Larsson (VO Elit, Internationella frågor, Aktivas kommitté)
- Hans Björkborg (Ekonomi, VU, Marknadskommunikation)

Konstituering

117
a) Föregående protokoll nr 5 godkändes efter redaktionell ändring.

Föregående protokoll
FS-protokoll 5-13

118
Åtgärdslista gicks igenom och uppdaterades. Åtgärder som det beslutats
om på förbundsmötet skall föras in på listan.

Åtgärdslista
Genomgång

119
Informerades om att Thomas Claesson kommer att vara föräldraledig 50
% under maj och 100 % juni-januari. Linus Axelsson går in som vikarie
på 60 % fr o m 20 maj.

Personal och kansli
Rapport

120
a) Budgetuppföljning för mars gicks igenom.

Ekonomi
Budgetuppföljning mars
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b) Diskuterades fakturering av procent av anmälningsavgifter. Till
åtgärdslistan.
121
a) Protokoll 3 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 3, dnr 351-13

b) Diskuterades om DSF ska delta på SM-veckan sommar 2014 i Borås.
Uppdrogs åt Jochen Römling att höra med VO Tiodans om intresse
finns för att hålla SM Tiodans 2014 i Borås.

SM Tiodans 2014

122
a) Ingen rapport fanns.

VO BRR
Rapport

b) Thomas Söderström har på egen begäran bett om entledigande från
uppdraget som ledamot i VO BRR.
FS accepterar Thomas begäran och tackar för hans arbete inom VO
BRR.

Entledigande; dnr 342 och
363-13

c) VO BRR föreslår FS besluta att förordna Lennart Näsholm som
utbildare i Intro till Akrobatikbedömning inom BRR.
FS beslutade enligt förslaget.

Utbildare; dnr 349-13

d) VO BRR föreslår FS utse Mikael Åhnberg som ny ledamot i VO
BRR.
FS beslutade enligt förslaget.

Ny ledamot; dnr 364-13

e) Mikael Moilanen har på egen begäran bett om entledigande från
uppdraget som ordförande i VO BRR.
FS accepterar Mikaels begäran och tackar för hans arbete inom VO
BRR. Beslutades att Thomas Nilsson agerar t f VO-ordförande tills
vidare.

Entledigande; dnr 371-13

f) Förelåg förslag på ändring i TR 2.11.4 om att även
Nationella mästerskap;
distriktsmästerskap ska få räknas som tävling inför SM.
Dnr 372-13
FS ställer sig positivt till förslaget. Man vill dock inhämta ev synpunkter
från VO Tiodans.
g) Beslutades att på berörda ställen i TR och TB byta ut DSF-Nytt mot
DSF:s officiella kungörelseorgan.

Kungörelseorgan; dnr 373-13

h) Enligt tidigare rekommendation från VO BRR föreslås att Shalom
läggs till som beskriven figur/kast i AR2 i TB § 9.5.
FS beslutade enligt förslaget.

Shalom; dnr 374-13

i) Föreslogs att ta bort punkten 2.14 i TR om Slutna tävlingar, med
hänvisning till 2.15 Speciella tävlingsformer. Ev synpunkter från VO
Tiodans bör inhämtas först.

Slutna tävlingar; dnr 375-13
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j) Det har funnits oklarheter om när anmälningsavgift till tävling ska
vara betald. Beslutades att i TR 2.2 göra följande tillägg:
2.2 Rätt att delta
Rätt att delta på nationella tävlingar anordnade av DSF, distriktsorgan
eller medlemsförening, har de dansare som är medlemmar i en
medlems-förening vilken fullgjort sina skyldigheter gentemot DSF samt
betalat anmälningsavgift enligt tävlingsinbjudan.

Rätt att delta anm.avg; dnr 376-13

k) Beslutades att i TR § 5 göra tillägget att även dansare som tillhör
åldersgrupperna Senior eller 35 + i regelgrupp 5 har rätt att valfritt tävla
i åldersgrupp Vuxna, Adult, Senior eller 35+. Valet ska avse helt
kalenderår.

Val V/35 RGR 5; dnr 377-13

l) Beslutades om följande ändring i § 7.1 TR Start i rätt klass:
Alla par/trior som inte tidigare dansat tillsammans startar i aktuell
åldersgrupp i en klass lägre än den lägst klassade dansaren om detta är
tillåtet, annars i samma klass som den lägst klassade dansaren.

Start i rätt klass; dnr 378-13

m) Beslutades om följande ändring i § 2.11.4 TR Nationella
mästerskap:
--Nationella Mästerskap kan genomföras över flera dagar. Klassens alla
omgångar räknas i sin helhet som mästerskapsklassen, där alla par/trios
får en placering.
För BRR gäller att i klasserna junior och vuxen används
direktkvalificering. Tre fjärdedelar av platserna, i kvartsfinal i bugg och
semifinal i övriga grenar, reserveras för direktkvalificerade par/trio
enligt gällande rankinglista per sista anmälningsdag. Par/trio kan avstå
från rätten till direktkvalificering. Om något av de direktkvalificerade
paren/triorna inte anmäler sig så tas flera par/trior från tidigare omgång
vidare.

Nationella mästerskap; dnr 379-13

123
Ingen rapport fanns.

VO Line Dance
Rapport

124
Lena Arvidsson gav en kort muntlig rapport.

VO Elit
Rapport

125
a) Ingen rapport fanns.

VO Juridik
Rapport

b) DSF har fått förfrågningar och önskemål om att ta in West Coast
Swing (WCS) bland förbundets danser.
FS beslutade:
- att anta dansen WCS inom DSF,
- att ge möjlighet för svenska par att ansöka om liens även för WCS,
- att ge följande uppdrag till VO Juridik:
- att arbeta aktivt med att starta en verksamhet runt WCS inom DSF
med någon/några provtävlingar under 2013. Dessa tävlingar kan

West Coast Swing; dnr 355-13
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komma att ha arrangörer som inte är anslutna till DSF,
- att se över de tävlings- och bedömningsregler som World Swing
Dance Council (WSDC) har fastställt samt påbörja arbetet med ett
svenskt regelsystem,
- att ansöka om medlemskap i WSDC.
Som ansvarig för projektet utsågs Jochen Römling.
126
VO-protokoll 3 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Distrikt
Protokoll 3, dnr 370-13

127
Ingen rapport fanns.

VO Info/PR
Rapport

128
Ingen rapport fanns.

Marknadskommunikation
Rapport

129
Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

130
Inga ansökningar fanns.

Idrottslyftet

131
a) Inget fanns att rapportera.

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Riktlinjer

b) Inget fanns att rapportera.

Swingweb

c) Inget fanns att rapportera.

IdrottOnline

d) Inget fanns att rapportera.

Sport Campus Sweden (SCS)

e) Möte med Svenska Drillförbundet nästa vecka.

Drillförbundet

132
a) Lena Arvidsson gav en rapport inför Riksidrottsmötet.

Anmälda ärenden
RIM

b) Datum för Förbundsmötet 2014 är satt till helgen 12-13 april. Det har
visat sig vara svårt med lokaler p g a att det är en stor kongress
samtidigt i Stockholm. Uppdrogs åt Thomas Claesson att undersöka
möjligheten att förlägga FM på annan ort i landet.

FM 2014

133
a) Umeå Dansimperium informerade om status inför arrangerandet av
Lag-SM 2013. Avsikten är att tävlingen ska arrangeras under SMveckan vinter 2014. FS har tagit del av informationen och utser Thomas
Nilsson som kontaktperson.

Inkomna skrivelser
Lag-SM 2013 (SM-veckan
Vinter 2014); dnr 305-13
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b) Svenska Islandshästförbundet ansöker om medlemskap i RF. Beslut
ska tas på RIM i maj. Delegerades åt DSF:s 3 delegater att rösta.

Islandshästförbundet; dnr 324-13

c) Folkspel i Sverige AB önskar få bilder, DSF logotype samt en text
om DSF:s verksamhet. Detta ska användas till Folkspels arbete när de
tar fram föreningsmaterial samt till deras nya sajt för att visa mångfald
och bredd inom Folkspel. Uppdrogs åt VO Info/PR att ordna detta.

Folkspel; dnr 380-13

134
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga ärenden

135

Nästa möte




4 juni telefonmöte
25 juni fysiskt möte kansliet
15-18 aug Stuttgart

136
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Yvonne Sollenberg
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