SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 2-2014
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefonmöte
2014-02-04

§§ 22-43
Tid:

19.30-22.15

Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Jochen Römling, Jonny Svensson,
Yvonne Sollenberg, Monica Westin, Mattias Emanuelsson, Thomas
Nilsson, §§ 32-33
Erik Hellners, Andreas Larsson
Thomas Claesson, Ronny Magnusson

22
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Jonny Svensson för Erik
Hellners, Jochen Römling för Andreas Larsson.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Thomas Claesson, till justeringsman
Monica Westin.

Sekreterare och
justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

23
a)FS-protokoll 1 godkändes efter redaktionella ändringar.

Föregående protokoll
FS-protokoll 1-2014

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

VU-protokoll 1-2014

24
Bordlades till nästa möte.

Åtgärdslista
Genomgång

25
Thomas Claesson är tillbaka på kansliet efter föräldraledighet, och
Linus Axelsson har börjat sin nya tjänst per 1 februari.

Personal och kansli
Rapport

26
a) Hans Björkborg föredrog arbetet med budgeten.
FS beslutade att fastställa budgetramen för 2014.

Ekonomi
Budget 2014

b) Projektgruppen för ”The Lindy Hop World Cup Project” har sökt
om bidrag på 2900 Euro från DSF för att kunna genomföra
projektet.
FS beslutade att bevilja ansökan med motivering att det handlar
om de svenska Lindy dansarnas möjlighet att tävla inom ramen för
internationell danssport. FS betonade dock att det inte är
prejudicerande att DSF går in och stöttar internationella projekt.

Ansökan om bidrag för
Lindy-projekt; dnr 53-2014

27
a) Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 1-14

b) Erik Hellners har på egen begäran bett om att bli entledigad
som ledamot i VO Tiodans.

Avsägning av uppdrag,
Dnr 42-2014
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FS accepterar Eriks begäran och tackar för hans arbete inom VO
Tiodans.
28
a) Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna

VO BRR
Protokoll 16-13

b) Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 1-14

c)Anteckningar från Tävlingsledarseminariet gicks igenom och
lades till handlingarna.

Anteckningar TL-sem;
Dnr 45-2014

29
a) Annika Nyberg har på egen begäran bett om att bli entledigad
som ordförande i VO Line Dance.
FS accepterar Annikas begäran och tackar för hennes arbete inom
förbundet.
FS beslutade att utse Mattias Emanuelsson som tf. ordförande i
VOLD, och uppdrog åt Mattias och Valberedningen att leta vidare
efter en ny VO-ordförande.

VO Line Dance
Avsägning av uppdrag;
Dnr 67-2014

b) Avtalsförslag från WCLDSF har inkommit.
FS beslutade att skicka förslaget vidare till VOJ för kommentarer.
Ärendet ska vara klart inför WDSFs årsmöte i juni.

Avtal WCLDSF, Dnr 52-2014

30
Ingen rapport.

VO Elit
Rapport

31
a) Det nystartade VO Utbildnings rapport gicks igenom och lades
till handlingarna.

VO Utbildning
Rapport

32
a) Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Juridik
Protokoll 8-13

b) Protokollet ficks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 1-14

33
a) Rapport från SDF-konferensen lämnades och lades till
handlingarna.

VO Distrikt
Rapport SDF-konferens

34
a) Mattias Emanuelsson lämnade en rapport från Info/PRs arbete.

VO Info/PR
Rapport

35
Ingen rapport

Aktivas kommitté
Rapport

36
a) Jonny Svensson lämnade en rapport om arbetet med
Idrottslyftet.

Idrottslyftet
Rapport
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a) Förbundsmötet och arbetet inför och under FM diskuterades.
FS beslutade att ta inriktningsbeslut kring de prioriterade
områdena, att uppdra åt VU att redigera Vision, Värdegrund och
Verksamhetside, för att spika alla handlingar vid det fysiska mötet
22-23 februari.

Förbundsmöte
Planering

b) Hans Björkborg gav en muntlig rapport.
FS beslutade att trycka 800 exemplar av årsboken.

Årsbok

c-f) Monica uppdrogs att sammanställa de motioner som inkommit Motioner
och vidare befordra dem till respektive VO att inkomma med
förslag på svar på motionerna.
Svaren önskar FS till den 20 februari, för behandling vid FS-mötet
22-23 februari.
g) En prop ang. underlätta för föreningarna att fullgöra sina
stadgeenliga åtaganden för att få rösträtt.
FS beslutade att skicka förslaget vidare till VOJ för synpunkter, för
att färdigställa vid mötet 22-23 februari.
Yvonne och Hans uppdrogs att jobba vidare med propen från förra
året med SDF:ens rösträtt.

Propositioner

h) FS beslutade att uppdra åt VU att fastställa röstlängden efter
underlag från Kansliet i veckan som kommer.

Röstlängd

38
a) Ingen rapport fanns.

Centrala projekt och
särskilda uppdrag
Riktlinjer

b) Ingen rapport fanns.

Swingweb

c) Ingen rapport fanns.

Sport Campus Sweden

d) Inget att rapportera.

Drillförbundet

e) Ingen rapport fanns.

West Coast Swing

f) Ingen rapport fanns.

Dans i skolan och fritids

g) Inget att rapportera.

Dialogträffar Idrotten vill

39
a) FS beslutade om följande nomineringstext för årets förening:
"UBSS har under 2013 lyckats att både bredda och toppa sin
verksamhet samt skapat en UBSS anda som gett föreningen ny
kraft. Ett antal års enträget arbete med utveckling av hela UBSS
har gett frukt; kursverksamheten, tävlandet, rustade lokaler och
tillgängliga träningslokaler. De har, efter årtionden som
vuxenklubb, fått igång barn- och ungdomsverksamhet. Detta gör
att UBSS hörs och syns i sin hemstad, de gör reklam för dansen,
tävlande och motionsdansare trivs, yngre som äldre."

Anmälda ärenden
Årets förening
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a) Ansökningarna om förtjänsttecken bordlades till nästa möte.

Inkomna skrivelser
Ansökan Förtjänsttecken
Dnr: 29-2014 & Dnr 70-2014

b) Ansökningar om utvecklingsstipendium bordlades till nästa
möte, och Yvonne uppdrogs att sammanställa ansökningarna.

Ansökan
Utvecklingsstipendium
Dnr: 34, 44, 50, 68, 74-2014

c) En fråga ang. domares ansvar vid tävling har inkommit från en
förening. Lena informerade om att brevet är besvarat.

Domares ansvar,
Dnr: 49-2014

41
a) Det noterades att Erik Hellners är med på listan över möjliga
deltagare i RF:s skiljenämnd.

Övriga ärenden
RF:s skiljenämnd

42
- 22-23 februari fysiskt möte Stockholm
- 4 mars kl 19.30 Skype
- 10 mars kl 19.30 Skype RESERV
- 1 april kl 19.30 Skype
- 11 april fredag före FM
- 12-13 april FM
- 13 april konstituerande
- 10-11 maj fysiskt möte
- 3 juni kl 19.30 Skype
- 25 juni kl 19.30 Skype

Nästa möte
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Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Thomas Claesson

Ordförande

Lena Arvidsson

Monica Westin
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