SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 8-2013
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Skype
2013-06-04

§§ 137-158
Tid:

19.30-22.15

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

137
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Erik Hellners gick in som tjänstgörande suppleant för
Thomas Nilsson och Jonny Svensson för Andreas Larsson.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Alexandra di Zazzo utsågs till sekreterare och Hans Björkborg till
att justera protokollet.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes med tillägg.

Föredragningslistan

138
a) FS-protokoll 6 godkändes efter redaktionella ändringar.

Föregående protokoll
FS-protokoll 6-13

b) FS-protokoll 7 godkändes efter redaktionella ändringar.

FS-protokoll 7-13

139
Bordlades.

Åtgärdslista
Genomgång

140
Ingen rapport förelåg.

Personal och kansli
Rapport

141
a) Hans Björkborg föredrog ekonomirapport för maj.

Ekonomi
Resultatuppföljning maj

b) Dokumentet Arvoden och ersättningar inom DSF uppdaterades; se
bilaga.

Arvoden och ersättningar

142
VO-protokoll 4 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 4; dnr 440-13

143
a) VO-protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 2; dnr 419-13

b) VO-protokoll 3 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 3; dnr 420-13

c) VO-protokoll 4 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 4; dnr 421-13

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

Protokoll 5; dnr 422-13

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

Protokoll 6; dnr 423-13
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f) Mejlbeslut togs 130522 om att Distriktsmästerskap får räknas
som tävling inför Svenska mästerskapen.

Nationella mästerskap;
Dnr 372-13

g) Mejlbeslut togs 130522 att stryka punkten 2.14 Slutna tävlingar i
Tävlingsreglementet (TR) med hänvisning till att Slutna tävlingar går
att arrangera genom 2.15 Speciella tävlingsformer.

Slutna tävlingar; dnr 375-13

h) Mejlbeslut togs 130522 angående ändringar inom Lindy Hop.
Ändringen innebär i korthet ätt Lindy Hop fär, som Rock'n'Rollen och
Boogie Woogie, tvä omgängär i finäl, Showcäse och Jäm. I tillägg till
dettä sker uttägningärnä främ till finäl pä "vänligt" sätt, dvs. flerä pär
pä golvet sämtidigt och relätiv bedomning.

Ändring Lindy Hop, dnr 431-13

I dägsläget här vi bärä en nätionell kläss oppen i äldersgrupp Vuxen,
VB, men med tillägget ätt sä länge sä är fället dänsäs finälen enligt
RG1 sä behover tempospännen goräs storre sä ätt de kän änpässäs
bäde till "nyä B-pär" likväl som till när "internätionellä stjärnor"
deltär.

6.1 Bugg / Dubbelbugg / Boogie Woogie / Lindy Hop / Rock'n'Roll
RG 1

RG 2

VS
VA

35+S 35+A
VB JS JA

Lindy Hop Heat
före final Tempo
T/min

1,5
min
46-52

1,5 min
42-48
**** 50-55

Final:
Jam****** Tempo
T/min

55-63

---

Klasser

Final: Showcase
Tempo T/min
Tillåten akro

RG 3

RG 4

RG 5

1,5-3
min
Fritt

Fri

Heat före
final: ingen
Final: AR1

****: Så länge LHVB är högst öppna klass dansas finaler på GP och
mästerskap enligt RG1 ******: 24 åttor solo per par + all-skate, vid
direktfinal, all-skate även före solon
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i) Mejlbeslut togs 130522 om ändring i 2.9.3 TR angående sammanslagning av klasser. Om tvä eller fler pär/trior/läg änmält sig i
utännonseräde klässer skäll de hä rätt ätt tävlä. Om fä pär/trior
änmält sig till utännonseräd kläss, kän sämmänslägning ske med
ändrä klässer i forstä händ inom sämmä regelgrupp och med sämmä
tävlingsregler.

Ändring sammanslagning klasser;
Dnr 432-13

Om endäst ett pär/en trio är berett ätt stärtä i en kläss, genomfors
ingen Tävling i dennä kläss om inte sämmänslägning kän ske.
När klässer tävlär sämmänsläget gors bedomningen gemensämt.
Slutresultät räknäs ocksä gemensämt. Uppflyttningspoäng tilldeläs
som om det vore en kläss.
144
Ingen rapport fanns.

VO Line Dance
Rapport

145
Rapport från VO Elit gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Elit
Rapport 130603

146
a) Erik Hellners gav en kort muntlig rapport. Nytt förslag till delat
reglemente skall komma vecka 32.
b) VO-protokoll 3 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Juridik
Rapport

147
Yvonne Sollenberg gav en kort muntlig rapport.

Protokoll 3; dnr 466-13
VO Distrikt
Rapport

148
Rapport från VO Info/PR gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Info/PR
Rapport 130604

149
Inget att rapportera.

Marknadskommunikation
Rapport

150
Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

151
Jonny Svensson rapporterade om hur mycket medel som hittills
beviljats, nämligen 196 000 av tillgängliga 996 000.

Idrottslyftet

152
a) Utvärdering från Förbundsmötet var positivt.

Förbundsmöte
Utvärdering

b) Planering inför FM 2014-04-12—13. Då det samtidigt är en stor
läkarkongress i Stockholm, disluterades andra orter för FM.
Uppdrogs år Jonny Svensson att ansvara för att finna lokalalternativ.
Beslutades att kansliet återtar ansvar för de arbetsuppgifter bl a
rörande logistik de tidigare haft och därmed tillsätter vi ingen ny
planeringsgrupp inför 2014.

Arbete FM 2014
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Årsboksgruppen arbetar vidare enligt tidigare direktiv och utser
ytterligare person vid behov. Avtal skall skrivas med redaktören,
vilket Hans ansvarar för.
153
a) Inget att rapportera.

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Riktlinjer

b) Inget att rapportera.

Swingweb

c) Inget att rapportera.

Sport Campus Sweden (SCS)

d) Lena Arvidsson föredrog en statusrapport samverkan DSFSvenska Drillförbundet.

Drillförbundet

e) Jochen Römling rapporterade om arbetet med införlivandet av
WCS inom DSF. Förelåg ett förslag på direktiv för planeringsgruppen.
Dokumentet godkändes och lades till handlingarna. Beslutades i
samband med detta även att Hans skall ta fram en projektmall.

West Coast Swing; dnr 447-13

f) Inget att rapportera.

Utbildning

154
a) Bordlades till nästa möte.

Anmälda ärenden
Måttboken

b) Lena Arvidsson gav en rapport om mötet med SDO.

Rapport möte SDO

c) Föredrogs en skriftlig rapport från RIM.

Rapport RIM

155
Brev har inkommit från dansare, i vilket man ber FS att ändra sitt
beslut om lägsta ålder för deltagande på internationella tävlingar.
FS står fast vid sitt beslut. Uppdrogs åt Lena Arvidsson att sätta
ihop ett förslag till svar på brevet.

Inkomna skrivelser
Ang åldersgräns deltagande på
Internationella tävlingar; dnr
438-13

156
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga ärenden

157
- 25 juni (Stockholm)
- 15-18 aug (Stuttgart)

Nästa möte

Beslutades att FS/VO-helgmöte blir den 12-13 oktober i Stockholm.
Övriga möten under hösten fastställdes till
- 16/9 (Skype)
- 12/11 (Skype)
- 16/12 (Skype)
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158
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Hans Björkborg
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Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet
Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2013-06-05.

Utgångspunkten utgörs av den grundläggande principen om det ideella ledarskapet. Uppdraget
som förtroendevald idrottsledare inom den svenska idrottsrörelsen är frivilligt och som
huvudregel oavlönat. En ideell ledare eller annan funktionär kan således endast förvänta sig att få
täckning för reellt havda kostnader, som är förknippade med uppdraget och som på förhand är
godkända och förenliga med det regelverk organisationen ifråga har fastlagt.
Uppdragsgivare är den organisation/förening som betalar ersättning. Uppdragstagare är den som
erhåller ersättning.
En ideell ledare eller annan funktionär definierar vi som en person som ställer sin tid och kompetens till
idrottsrörelsens förfogande på sin lediga tid. DSF eller till DSF ansluten förening betalar ersättning för
ledarens resor och andra kostnader som ledaren har för sitt idrottsledaruppdrag i enlighet med detta
dokument och utifrån inom idrotten i förekommande fall bruklig praxis och regelverk. I normalfallet
betalas således inte arvode till ideellt arbetande personer inom DSF.
Tid till annan, exempelvis i samband med PR-uppdrag, bidrar även licensierade dansare med sin tid. Ej
heller detta är tid som normalt arvoderas. Däremot kan även här ersättning utgå för reskostnader, men
dessa skall i så fall vara överenskomna innan uppdraget startar.
De uppdrag för DSF som kan anses kunna arvoderas enligt av DSF fastställda arvoden är följande:


Ordförande DSF



Domare



Tävlingskontrollant



Tävlingsledare



Utbildare



Tränare



Examination av domare

Observera att reseersättning ej täcks in av detta dokument annat än om det specifikt anges. Härvidlag
hänvisas till den vid varje tidpunkt gällande resepolicyn inom DSF.

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 8-2013

Ersättningar:
Under dagsförrättning skall Uppdragsgivare tillhandahålla förfriskningar och mat i
rimlig omfattning.
Uppdragsgivaren skall erbjuda boende i de fall uppdraget medför behov av detta.
Detta gäller även natten före och/eller efter arrangemanget om resan måste påbörjas
innan klockan 06.00 och/eller resan från arrangemanget avslutas efter klockan 22.00.
Boende skall erbjudas i form av enkelrum.
Beträffande ersättning i samband med resa är DSF’s resepolicy vägledande.
Ersättning för resa med egen bil styrs av Skatteverkets vid varje tidpunkt gällande
regler. Det innebär att milersättning endast kan komma ifråga om Skatteverkets
regler medger avdrag för resa med egen bil.
Nedanstående beskrivna ersättningsnivåer är att betrakta som maximala, vilket
innebär att det står Uppdragsgivaren fritt att söka förhandla fram annan lägre
ersättning.
Ersättningsregler för DSF styrelse, kommittéer och arbetsgrupper:
Ordförande i DSF erhåller arvode enligt beslut av Förbundsstyrelsen, där sittande ordförande
ej deltar i beslutet, inom de ramar som vid varje årsmöte fastställs av Förbundsmötet. I övrigt
gäller följande:

•
•
•

Inget arvode utgår.
Kostnader för resor och utlägg ersätts enligt DSF’s resepolicy
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej.

Domare
Tiodans (per dag)
Svensk tävling
 Svensk domare
 Utländsk domare

1500 kr
€ 165

WDSF-tävling
 Ersättning utgår enligt WDSF regler.

BRR Internationella tävlingar samt utländska domare på svenska tävlingar.
Ersättning utgår enligt WRRC regler.

BRR svenska domare på svenska tävlingar
I enlighet med nedanstående tabell.







Dagersättning grundarvode
1800 kr
Grentillägg. Allround räknas som en gren och grentillägg utgår endast för de grenar
domaren dömer.
o Steg 1
0 kr
o Steg 2
125 kr
o Steg 3
300 kr
Tillägg/reducering av dagersättning & grentillägg
o Tillägg vid tävling > 8 timmar
25%
o Avdrag vid tävling 4-6 timmar
25%
Avdrag vid tävling < 4 timmar
50%
Tillägg övernattning före/efter
250 kr
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Svenska Mästerskap (alltid endast dagersättning)



Kommentarer
o Med tävlingsstart avses den tidpunkt arrangören i förväg meddelat domaren
att bedömningen skall börja.
o Domare ska vara på plats senast 30 minuter innan tävlingsstart och det är
från den tidpunkten ersättning skall utgå.
o Domare avslutar uppdrag vid det tillfälle prisutdelning påbörjats i de klasser
domaren dömt.
o Ersättning för resa med egen bil styrs av Skatteverkets vid varje tidpunkt
gällande regler. Det innebär att milersättning (f.n. fastställt belopp enligt
Skatteverket + 10 kr) endast kan komma ifråga om Skatteverkets regler
medger avdrag för resa med egen bil.
o I det fall Uppdragsgivaren redovisar Uppdragstagarens ersättning för resa
som inkomst av tjänst är Uppdragstagaren berättigad att söka ersättning från
DSF för att kompensera kostnaden. För resa med egen bil ska bara den del
av ersättningen som är skattefri enligt Skatteverkets norm ersättas (se
Skatteverkets web-site). Ersättningen skall endast utbetalas om
Uppdragstagaren kan visa att extraordinära kostnader uppstår. Önskemål om
ersättning skall inlämnas till DSF på därför avsedd blankett, tillsammans
med kopior på kvitto/räkning och inkomstdeklaration, mellan den 1/12 och
10/12 året efter inkomståret. Ersättning betalas, efter vederbörlig kontroll,
därefter ut av DSF.

2000 kr

Tävlingsledare/Tävlingskontrollant
Tiodans
Arrangerande förening skall till funktionärer på tävling betala följande ersättningar.



Tävlingskontrollant (TK)
Tävlingsledare (TL)
o Lokal TL (egen förening)
omfattning
o Extern TL (från DSF eller annan klubb)
omfattning (enligt överenskommelse)

500 kr
1000 - 1500 kr beroende på
1000 - 3000 kr beroende på

BRR Internationella tävlingar
Enligt WRRC regler.

BRR Svenska tävlingar
Arrangerande förening skall till av DSF utsedd tävlingsledare betala följande ersättningar per
tävlingsdag.




Tävlingsledare (TL)
o Grundarvode
2000 kr
o Tillägg Grundarvode vid tävling > 10 tim 25%
o Avdrag Grundarvode vid tävling < 6 tim
25%
o Tillägg per anmäld dansare
2 kr
o Tillägg per efteranmäld dansare
20 kr
o Tillägg övernattning före/efter
250 kr
Kommentar
o TL ska vara på plats senast 1 timma innan insläpp och avslutar uppdraget
när det är helt klart att TL inte behöver finnas tillgänglig efter att sista
prisutdelningen är genomförd.
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Utbildare
För arvode till utbildare gäller fri prissättning och regleras genom förhandling mellan
utbildare och arrangör. Arrangör kan vid behov begära hjälp med förhandlingen av
DSF.
DSF lämnar följande rekommendation till stöd för förhandling av utbildararvode:
 Grundarvode 8 % av prisbasbeloppet
 Avdrag för kort dag (< 4 timmar) 25 %
 Tillägg för övernattning före/efter 250 kr
Tränare vid uppdrag åt DSF
Då extern tränare (utanför DSF organisation) anlitas betalas arvode efter överenskommelse.
Bedömning görs av respektive VO-ansvarig, som ansvarar för att ersättningen kan anses
rimlig och att den inryms inom befintlig budget.
Om intern tränare (normalt förbundskapten) anlitas görs först en bedömning om personen
är huvudtränare. Detta förekommer mest i samband med träningsläger inför mästerskap. I så
fall skall ersättning utgå med 600 kr per timma. Om tränaren inte kan anses vara
huvudtränare utgår ersättning med 300 kr per timma. Även här skall VO-ansvarig göra
bedömningar och godkänna.

Internationell representation
Internationell representation utgörs av deltagande vid sanktionerade internationella
mästerskap. VO Elit avsätter i sin budget för bidrag till internationellt tävlande eftersom det
är en avgörande framgångsfaktor för att nå bra resultat på mästerskap och för att lyfta svensk
dans anseende internationellt. Nivåer och bidragsmodell varierar mellan grenarna beroende
på utformning och omfattning av tävlingssystem mm.
VO Elit har därför mandat att, inom fastställd budget, besluta om och fördela bidrag till
internationell representation vad avser deltagande dansare och att i samband med det, i
förekommande fall, efterkomma aktuell internationell dansorganisations praxis och
regelverk.
Vad avser ideella ledare som medföljer vid representation, följer detta vad som stipuleras
ovan i detta dokument.

Ersättning för domares internationella licenser
Detta avsnitt gäller domare och chairman som innehar eller avser att erhålla licens för att
verka utanför Sveriges gränser eller att kunna utöva sin tjänst på internationella tävlingar
oavsett geografisk belägenhet.
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Följande kostnader ersätts av DSF:


Seminarieavgift för att antingen erhålla licens (examination) eller att få behålla den.



Verifierade rese- och boendekostnader, varvid sådana kostnader för ett
internationellt domar- eller chairman-seminarium ersätts med maximalt 5 000 kr per
tillfälle.

I det fall domare eller chairman har annat ersättningsberättigat uppdrag i samband med
seminarium skall ingen rese- eller boendeersättning för det sen
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