SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 12-2013
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Skype
2013-10-07

§§ 215-234
Tid:

19.30-22.15

Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Yvonne
Sollenberg, Erik Hellners, Andreas Larsson §§ 217-234, Monica Westin §§ 218234
Jochen Römling, Mattias Emanuelsson
Evalena Åström Söderlind, Alexandra di Zazzo

215
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Erik Hellners gick in som tjänstgörande suppleant för
Andreas Larsson under §§ 215-216, Jonny Svensson gick in för Mattias
Emanuelsson.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

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

Föredragningslistan

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter tillägg.
216
a) FS-protokoll 11 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 11

217
Åtgärdslista gicks igenom och uppdaterades.

Åtgärdslista
Genomgång

218
Alexandra gav en muntlig rapport.

Personal och kansli
Rapport

219
a) Hans Björkborg föredrog budgetuppföljning per sista september.

Ekonomi
Budgetuppföljning september

b) FS förde en diskussion om kompensation för förlorad arbetsförtjänst
och arbetar vidare på frågan.

Kompensation förlorad
arbetsförtjänst

c) Hans informerade om status angående faktura från DK Rocksulan
avseende SM Tiodans i Karlstad 2013.

Ekonomi SM Tiodans 2013

220
a) Protokoll 6 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 6; dnr 692-13

b) Förslag på ändringar i tävlingssystemet för Tiodans förelåg:
Klasser i R
C-klass och 2-dans tas bort. I stället införs 1-dans inom R-klassen: 6 st
1-danser, varav 3 st Standard och 3 st Latin. Paren kan välja att dansa
allt från 1 till 6 danser på en tävling. Dessa danser kan förändras från år
till år, men ska dock alltid gälla minst 1 år. VO Tio talar om innan årets
start vilka sex danser som gäller under året.
Alla basic-figurer från godkända böcker är tillåtna samt preceeds and
follows ska följas.

Nytt tävlingssystem; dnr 711-13
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Klädregler: fritt val, enkla kläder. Dock ska intima kroppsdelar vara
täckta enligt samma regler som gäller B- och A-klass enligt WDSF:s
regler.
FS beslutade enligt förslaget.
U-poäng och ranking
Som tidigare för A- och B-klass. Inga u-poäng i R-klass. Paren beslutar
tillsammans med föreningen när de ska flytta upp till B-klass. Låg licens
krävs.
FS beslutade enligt förslaget.
Domarkriterier
I samband med införandet av ny klassindelning inom Tiodans, införs
följande domarkriterier:
R-klass: Minimum 3 domare, med utbildning Associate i en gren och
tävlat i den andra grenen.
B-klass: Minimum 3 domare, med utbildning Associate i både Standard
och Latin. I samband med GP-tävling krävs minimum 5 domare.
A-klass: Minimum 5 domare, med utbildning Licentiate i både Standard
och Latin, majoritet utländska domare.
Vid GP-tävling tas domarna ut av DSF/VO Tiodans. Vid tävling som ej
innehåller A-klass tar arrangören ut domarna enligt av VO Tiodans
fastställd lista. Vid dessa tävlingar gäller ej 6-månadersregeln.
FS beslutade enligt förslaget.
Dansare från annan organisation (ex vis SDO)
Är välkomna att dansa på R tävlingar. Anmälaren bör dock se till att
dansaren är försäkrad och att dansaren accepterar WADA:s regelverk
om antidoping.
FS beslutade enligt förslaget. Kan i förlängningen också gälla BRR
grenar.
DSF dansare på annan tävling (ex vis SDO)
DSF dansare får dansa på tävling arrangerad av annan organisation där
DSF gett sanktion. Deltagande ger inga DSF poäng eller ranking.
FS beslutade enligt förslaget.
c) VO Tiodans skriver ihop förhandsinformation och lämnar till kansliet
för kommunikation via hemsida, nyhetsbrev samt mejl till Tiodansföreningarna.

Kommunikation nytt tävlingssystem

221
a) Protokoll 12 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 12; dnr 691-13

b) Jan Lund-Jensen har på egen begäran bett om att bli entledigad som
tävlingsledare.
FS accepterar Jans begäran och tackar för hans arbete inom förbundet.

Avsägning uppdrag; dnr 704-13

c) Vi har ännu inte fått 100 % klartecken från RF att vi är med på SMveckan i Umeå. Under förutsättning att vi är med, beslutar FS att skicka
Monica Westin som SF-representant på möte om SM-veckan, om hon har
möjlighet att delta. Beslutades också att någon form av ekonomisk
kompensation ska utgå för förlorad arbetsförtjänst i detta fall.

Lag-SM Umeå
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222
Lena Arvidsson gav en muntlig rapport angående inbjudan EM. Vi
försöker få kontakt med de internationella förbunden.

VO Line Dance
Rapport

223

VO Elit

Ingen rapport fanns.

Rapport

224
Erik Hellners gav en kort muntlig rapport.

VO Juridik
Rapport

225
Protokoll 5 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Distrikt
Protokoll 5; dnr 706-13

226
a) Ingen rapport fanns.

VO Info/PR
Rapport

b) FS bestämde att utreda andra alternativ till Qrodo samt att undersöka
om det är någon mening att försöka med Youtube igen på kommande
evenemang eftersom de tycks stänga av våra sändningar med hänvisning
till musikrättigheter.

Qrodo/Youtube

c) Lena Arvidsson informerade om att Linus Axelsson och Kjell Rask har
träffat Kanal Global för eventuellt samarbete.

Kanal Global

227
Inget att rapportera.

Aktivas kommitté
Rapport

228
Vi har brukat ca 50 %. Uppdrogs åt Jonny Svensson att inkomma med
förslag på olika paketerbjudanden.

Idrottslyftet
Rapport

229
a) Inget att rapportera.

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Riktlinjer

b) Mattias Emanuelsson går på SCS:s årsmöte.

Sport Campus Sweden

c) Thomas Nilsson gav en muntlig rapport.

Swingweb

d) Inget att rapportera.

Drillförbundet

e) Inget att rapportera.

West Coast Swing

f) Inget att rapportera. Lena Arvidsson har möte med Ann Stålhammar
på fredag.

Utbildning

g) Lena Arvidsson informerade om första Dialogträffen med
föreningarna i Västergötland.

Dialogträffar

230
Beslutades att Lena Arvidsson är invigningstalare på EM i Enköping.

Anmälda ärenden
Talare på EM
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231
a) Erik Hellners föredrog överklagningsärendet. Konstaterades att det
krävs mycket allvarliga skäl för uteslutning enligt RF. Uppdrogs åt Erik
att skriva ett beslutsunderlag till helgens möte.

Inkomna skrivelser
Överklagande; dnr 655-13 samt svar
Dnr 703-13

b) Förelåg förslag på effektivisering visning av information via DSF:s
hemsida. Vissa begränsningar finns i och med att vi använder
IdrottOnline som plattform. Uppdrogs åt Andreas Larsson att be
förslagsställaren om förtydligande om vad som önskas.

Effektivisering visning info web,
Dnr 686-13

c) Förelåg ett brev om krav på opartiska domare på tävlingar. FS har
tagit del av brevet, men kan inte svara på det då brevskrivaren är
anonym.

Krav på opartiska domare;
Dnr 699-13

d) Dags att lämna förslag till RF på nomineringar till Idrottsgalan. Lades
till handlingarna.

Nominering Idrottsgalan;
Dnr 701-13

232
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga ärenden

233




Nästa möte
12-13 okt FS-VO Nacka
12 nov (Skype)
16 dec (Skype)

234
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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