SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 15-2013
Plats:
Datum:
Närvarande:

Förhinder:
Adjungerade:

Skype
2013-12-16

§§ 264-284
Tid:

19.30-22.45

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

264
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

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

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslista godkändes efter tillägg.

Föredragningslistan

265
a) Föregående protokoll nr 14 godkändes och lades till
handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 14-2013
VU-protokoll 1-2013

b) VU-protokoll nr 1 gicks igenom och lades till handlingarna.
266
Bordlades.

Åtgärdslista
Genomgång

267
Bordlades.

Personal och kansli

268
a) Hans Björkborg föredrog budgetuppföljning för november.

Ekonomi
Budgetuppföljning november

b) Hans Björkborg föredrog prel budget 2014. Vi väntar fortfarande
på besked från RF avseende verksamhetsstödet från Idrottslyftet.

Budget 2014

c) Avgifter för 2014 fastställdes; se bilaga.

Avgifter 2014

269
a) Jochen Römling gick igenom protokoll 7. Diskuterades regler för
prispengar. Principen bör vara lika inom de olika dansgrenarna.
Påpekades att FS-ansvariga och alla ledamöter inom VO ska kallas
till möten.

VO Tiodans
Protokoll 7; dnr 873-2013

b) Beslut om ändringar i Tävlingsreglemente- och Bestämmelser
(TR resp TB) avseende Tiodans togs på FS-möte i oktober.
Information om ändringarna lades ut samma vecka. Diskuterades
om handläggningen skett enligt sedvanliga rutiner. Konstaterades
att viss brist funnits i hanteringen men att informationen om
ändringarna har publicerats på tillfredsställande sätt. Ändringarna

Reglementsändringar
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gäller fr o m 2014-01-14. Thomas Nilsson och Monica Westin
reserverade sig mot beslutet.
270
a) Efter genomförd domarkontroll har VU 131211, på
rekommendation från VO BRR, beslutat ta bort
domarbehörigheten i Boogie Woogie och Lindy Hop för Sven
Noregran.

VO BRR
Behörighet domare; dnr 843-2013

b) VU har 131211, i enlighet med förslag från VO BRR, beslutat
godkänna följande domarexaminationer:
- Christofer Elghorn – Rock’n’Roll steg 3
- Gabriella Elghorn – Bugg steg 2 och Boogie Woogie steg 2
- Daniel Everborn – Bugg steg 1, Boogie Woogie steg 1 och Lindy
Hop steg 1
- Malin Ånelöv – Lindy Hop steg 1, Rock’n’Roll steg 1 och
Dubbelbugg steg 1
- Joacim Palmberg – Bugg steg 1
- Carl Sääv – Boogie Woogie steg 1 och Lindy Hop steg 1

Domarexaminationer; dnr 8442013

c) VO-protokoll 13 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 13; dnr 845-2013

d) VO-protokoll 14 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 14; dnr 846-2013

e) VO-protokoll 15 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 15; dnr 879-2013

271
Ingen rapport fanns.

VO Line Dance
Rapport

272
a) VO-protokoll från 131110 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Elit
Protokoll 131110; dnr 811-2013

b) VO-protokoll från 131201 gicks igenom och lades till
handlingarna.

Protokoll 131201; dnr 874-2013

c) VO-rapport från 131208 gicks igenom och lades till
handlingarna.

Rapport 131208

273
a) VO-protokoll 7 gicks igenom och lades till handlingarna.
Konstaterades att två nya föreningar blivit antagna som
provårsmedlemmar, Åtvidabergs Drillförening och Föreningen
Ronneby Drillflickor. Beslutades att dessa två föreningar förs upp
på röstlängden.

VO Juridik
Protokoll 7; dnr 875-2013
Nya medlemmar

b) Förelåg förslag på beräkning av medlemsavgift till provårsmedlem:
Föreningen betalar en reducerad provårsavgift som beslutas av FS.
Avgiften räknas från sista dagen i den månad som föreningen
antagits och ett år framåt. Går föreningens provår ut under ett
löpande kalenderår, beräknas avgiften för detta år enligt följande:

Rutiner upptagning av nya föreningar;
Dnr 898-2013
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Start av provår
Innan slut av provår
X Provårsavgift
Y Ordinarie avgift för det medlemsantal som redovisats vid årets
början
M Månad för beviljat år
FS beslutade i enlighet med förslaget.
Övriga föreslagna rutiner bordlades till nästa möte.
274
a) Jonny Svensson gav en kort muntlig rapport.

VO Distrikt
Rapport

b) Diskuterades SDF:ens uppdrag för 2014. Förslag:
- kontakta och genomföra introduktionsutbildning med alla nya
föreningar
- säkerställa att alla föreningar i distriktet har en SISU-kontakt och
att alla föreningar får information om skattning och analysverktyg
så att de lever Idrotten vill/Dansen vill
- genomföra minst en utbildning
- genomföra DM.

Uppdrag SDF 2014

275
Ingen rapport fanns.

VO Info/PR
Rapport

276
Bordlades till nästa möte.

Aktivas kommitté
Rapport

277
a) En ansökan om bidrag avseende projekt Kompetenshöjning av
föreningarnas valberedningar diskuterades. Ansökan lämnades
vidare till Beredningsgruppen för inhämtande av kompletterande
information.

Idrottslyftet
Ansökan; Dnr 870-2013

b) Jonny Svensson gav en kort muntlig rapport. Det finns 2 299 kr
kvar. Under året har 121 ansökningar godkänts.

Rapport

278
a) Bordlades till nästa möte.

Förbundsmöte
Planering

b) Bordlades till nästa möte.

Rapport Årsboksgrupp

279
a) Inget att rapportera.

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Riktlinjer

b) Inget att rapportera.

Swingweb

c) Inget att rapportera.

Sport Campus Sweden
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d) Inget att rapportera.

Drillförbundet

e) På domarseminariet för BRR-domare i januari kommer en
utbildning att hållas inom WCS. Syftet är att utbilda domare som
kan döma WCS.
Fortsättningsvis är det våra examinatorer som ska ansvara för
examinationer inom WCS. Examinatorerna bör därför vara med på
fredagskvällens utbildning.
Förslag till Tävlingsbestämmelser samt information om WCS
godkändes. Informationen ska läggas ut på hemsidan.
Vi vet fortfarande inte om DSF är medlem i det internationella
förbundet. Uppdrogs åt Alexandra di Zazzo att kontrollera.

West Coast Swing

f) Ett projekt har pågått ett tag med syfte att se över utbildningsverksamheten. Ett inriktningsbeslut togs om att inrätta ett VO
Utbildning.

Utbildning

g) Inget att rapportera.

Dans i skolan och fritids

h) Inget att rapportera.

Dialogträffar Idrotten vill

280
a) Förelåg en inbjudan från Idrottsalliansen att gå med i Idrottens
nya lotteri – Klubblo. Beslutades att tacka nej.

Anmälda ärenden
Klubblo – nya Idrottens lotteri

b) Bordlagd.

Internationella evenemang

c) FS fastställde definitionen av dispenser och vad som gäller för
dem i enlighet med föreslaget dokument.

Dispenser; dnr 802-2013

281
a) En remiss från RF förelåg om förtydligande avseende Barn- och
ungdomsidrott. FS anser att remissen i stort sett är OK, med
undantag för lite finjustering. Uppdrogs åt Lena Arvidsson att svara
på remissen.

Inkomna skrivelser
Remiss: Förtydligande riktlinjer
Barn-ungdomsidrott; dnr 817-2013

b) En skrivelse har inkommit angående vissa uttalanden som gjorts
av en åskådare på tävling. Uppdrogs åt Erik Hellners att svara
brevskrivaren samt att kontakta berörd person.

Skrivelse olämpligt yttrande;
Dnr 882-2013

c) Mats Ivarsson har sökt in på SISU/RF:s fystränarutbildning
2014-2015 och ansöker nu om bidrag till kursavgiften.
FS beslutade att bevilja ett bidrag på 5 000 kr för att stötta honom i
hans roll som BW-tränare mot uppvisande av antagningsbesked.
Andreas Larsson deltog inte i beslutet.

Ansökan bidrag utbildning;
Dnr 891-2013

282
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga ärenden

283

Nästa möte



21 januari kl 19.30 (Skype)
4 februari kl 19.30 (Skype)
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22-23 februari fysiskt möte Stockholm
4 mars kl 19.30 (Skype)
10 mars kl 19.30 RESERV (Skype)
1 april kl 19.30 (Skype)
11 april fredagkväll innan FM
12-13 april FM
13 april konstituerande efter FM
10-11 maj fysiskt möte nya FS
3 juni kl 19.30 (Skype)
25 juni kl 19.30 (Skype)

284
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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AVGIFTER INOM SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 2014
ÅRSAVGIFTER (fastställda av Förbundsmötet 2013)
Medlemsavgiften faktureras i november och ska vara betald senast 31/1 nästkommande
år. Betald medlemsavgift ger, jämte insänd föreningsrapport och årsmöteshandlingar,
rösträtt på nästkommande förbundsmöte. Övriga avgifter faktureras i januari baserat på
medlemsantalet i föreningsrapporten som ska ha varit insänd 31/12 föregående år.

För ny medlemsförening gäller att första året betalas endast medlemsavgift.
Reskostnader till och från Förbundsmöte betalas alltid av respektive förening eller
distrikt.
Förening som inte, trots påminnelser, insänder föreningsrapport, kommer att debiteras
högsta avgift.
I de fall uppgifterna är uppenbart felaktiga i föreningsrapporten beslutar
förbundsstyrelsen om årsavgiften för dansföreningen.
TÄVLING
Licensavgifter
Låg licens 50 kr, hög licens 300 kr
Straffavgift
Saknad licens 500 kr + normal licensavgift (vid hög licens)
Saknad licens 100 kr + normal licensavgift (vid låg licens)
Felaktig licens 250 kr + normal licensavgift
Byte av föreningsrepresentation vid halvårsskifte
Administrationsavgift 200 kr
Sanktions- och arrangörsavgifter för Tiodanstävling
Sanktionsavgift för R-tävling är 0 kr.
Sanktionsavgift för GP-tävling är 1 000 kr (ej SM).
Arrangörsavgiften är 15 % på inbetalda anmälningsavgifter.
Sanktions- och Arrangörsavgifter för BRR-tävling
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Tävling

Sanktionsavgift Arrangörsavgift
5

Liten R-tävling (<= 30 deltagare) 1
Medelstor R-tävling (<= 100 deltagare)

0 kr
0 kr

0%
20%

1 000 kr
0 kr
1 000 kr
1 500 kr
3 000 kr
4 000 kr

20%
0%
15%
15%
15%
15% för N 2
20% för R

3

Stor R-tävling (> 100 deltagare) 3
Allround
DM 4
Nationell (ej SM)
GP
Nationell + Medelstor/Stor R-tävling

1. Liten R-tävling får man arrangera utan kostnad på samtliga N-tävlingar som tillägg (t.ex.
Barnklassen i pausen för att kunna ge dem mer möjlighet att tävla). Liten R-tävling söker man
speciell sanktion för, vilket gör att man får ett maxtak på 30 deltagare. Får även arrangeras som
enskild tävling.
2. Vid N+R (medelstor/stor) räknas det ändå som två separata tävlingar där arrangörsavgiften
betalas separat för de två tävlingarna.
3. Som förening får man ej sätta tak på en tävling till 100 dansare. Om förening eller tävlande vill
anmäla sig skall de ha den möjligheten. Man betalar arrangörsavgift från dansare nummer 1.
4. DM kan arrangeras tillsammans med valfri storlek av R-tävling (aktuell storlek på R-tävlingen
bestämmer avgiften).
5. Procent av inbetalda anmälningsavgifter.

Maximal anmälningsavgift på tävling
200 kr per dansare på SM
2 000 kr per lag för SM i Lag
100 kr per dansare på R-tävling
150 kr per dansare på övriga tävlingar
(Avgifterna gäller ej internationella tävlingar i Sverige)
Protestavgift
500 kr (hela beloppet återbetalas vid bifall av protesten)
Inställd tävling
SM 20 000 kr
GP 7 500 kr
DM 5 000 kr
R-tävling (vid annan anledning än för få par, enligt VO Dans’ bedömning) 1 000 kr
Övriga tävlingar 5 000 kr
UTBILDNING
Sanktionsavgift utbildning
Grundavgift för alla utbildningar (DSF)500 kr
Utöver grundavgiften gäller följande tillägg oavsett gren.




Deltagare 1-9
Deltagare 10-21
Deltagare 22-

0 kr/deltagare och dag
100 kr/deltagare och dag
150 kr/deltagare och dag

Utbildarträff
Utbildarna betalar en avgift på 900 kr för deltagande på ett 2-dagars utbildarmöte.
Om logi ej bokas är kostnaden 500 kr.
Merkostnad för enkelrum betalas av utbildarna själva.
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Domarexamination BRR
Domarexamination 500 kr per gren. Dock max 1 500 kr per gång.
Domarkontroll BRR
Domarna betalar själva eventuell kostnad för kost och logi samt resekostnader utöver
billigast möjliga resa.
Domarseminarium BRR
Domarna betalar en avgift på 900 kr för deltagande på ett 2-dagars domarseminarium.
Detta inkluderar logi, men inte resa.
Om logi ej bokas är avgiften 500 kr.
Merkostnad för enkelrum betalas av domarna själva.
TL/TK-seminarium BRR
TL/TK betalar en avgift på 900 kr för deltagande på ett 2-dagars TL/TK-seminarium.
Detta inkluderar logi, men inte resa.
Om logi ej bokas är avgiften 500 kr.
Merkostnad för enkelrum betalas av TK/TL själv.
ÖVRIGA AVGIFTER
Videofilmning på nationella tävlingar för eget bruk är tillåtet utan kostnad.
Videofilmning för annat bruk skall överenskommas med arrangerande förening vid
nationell tävling som inte är Mästerskap och med DSF i övriga fall.
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