SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 9-2014
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

§§ 132-154

Hotell Amaranten, Stockholm
2014-05-10--11
Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Andreas Larsson, Yvonne Sollenberg, Monica
Westin, Jochen Römling, Jan Falk (§§ 132-136b, 137-140, 141b-154), Lisa
Skoglund
Erik Hellners, Jonny Svensson
Alexandra di Zazzo (lördag)

132
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Jochen Römling för Erik
Hellners och Lisa Skoglund för Jan Falk (§§ 136c-d, 141a)

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till justeringsman
Andreas Larsson

Sekreterare och
justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes med tillägg.

Föredragningslistan

133
a) FS-protokoll 7 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 7

b) FS-protokoll 8 godkändes och lades till handlingarna.

FS-protokoll 8

c) VU-protokoll 4 gicks igenom. VU har beslutat godkänna att en
Valberedningsutbildning genomförs på prov i Västergötlands DSF.
Utbildningen ska ge tips till valberedningarna i våra distrikt och
föreningar.
VU har också beslutat utse Frida Lundström till DSF:s
kontaktperson gentemot Sport Campus Sweden.

VU-protokoll 4
- Valberedningsutbildning

134
FS konstituerade sig och fördelade ansvarsområdena sinsemellan;
se bilaga.

Konstituering

135
Ingen rapport fanns.

Personal och kansli
Rapport

136
a) Hans Björkborg gick igenom budgetuppföljning för april. Vi
ligger ganska bra enligt plan.

Ekonomi
Budgetuppföljning april

b) Det behöver göras en grundläggande analys avseende
förbundets olika avgifter. En arbetsgrupp utsågs bestående av
Hans Björkborg (sammankallande), Jonny Svensson och Alexandra
di Zazzo. Beslutades att även tillfråga Hans Henriksson (RS) om
han är intresserad av att ingå i gruppen. Gruppen planerar ett
fysiskt möte i slutet på augusti.

Avgifter – analys

- Kontaktperson SCS
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c) Förelåg förslag på att ta ut en administrationsavgift när kansliet
hjälper föreningar att lägga upp tävlingar i Dans.nu som inte är en
tävlingsform som tillhör DSF.
FS beslutade om en administrationsavgift på 500 kr/tävling.

Adm avgift; dnr 198-2014

d) Förbundets fondplaceringar hos Nordea såldes i början på 2014
då de ansågs ge för dålig utdelning och har sedan dess funnits på
bankkonto.
FS beslutade att Stipendiefondens hela kapital placeras i
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige.
FS beslutade också att delar av förbundets kapital (500 000 kr)
placeras i Swedbank Robur Företagsobligationsfond.
Önskemål om att vi får tillgång till depån.

Fondplaceringar; dnr 2852014

137
a) DSF:s Allmänna instruktion gicks igenom som en introduktion
till de nya ledamöterna i FS.

Anmälda ärenden
Allmän instruktion

b) DSF:s kansli delar idag lokaler med RF, SISU och ett antal andra
Specialidrottsförbund (SF). Fler SF vill flytta in, vilket det inte finns
plats för. Då hyreskontraktet går ut 31 december 2015, har RF
sedan en tid tittat på andra lokaler som är mer ändamålsenliga och
som kan rymma fler arbetsplatser. Förslaget som finns är lokaler i
Solna. RS kommer att ta beslut under maj månad om RF:s och
SISU:s flytt. Vi måste lämna besked senast 19 juni om vi har för
avsikt att flytta med. Flytten sker i så fall 1-15 juni 2015.
Då fördelarna med att dela lokaler med andra SF och RF är så pass
många, beslutade FS att DSF flyttar med. Uppdrogs åt Yvonne
Sollenberg och Hans Björkborg att tillsammans med kansliet sätta
ihop en behovsspecifikation.

Flytt Idrottens Hus

138
VO Tiodans
a) Uppdagades att North European Championships går samma helg Rapport
som vi har SM i Standard. Om detta stämmer, måste vi flytta på SM.
Hans Björkborg undersöker.
139
a) VO-protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 2; dnr 262-2014

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

Protokoll 3; dnr 263-2014

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

Protokoll 4; dnr 264-2014

d) VO-protokoll 5 gicks igenom och lades till handlingarna.
Synpunkter fanns angående dispenser för deltagande på SM.

Protokoll 5; dnr 265-2014

e) FS beslutade att utse Thomas Nilsson till ordinarie ordförande
för VO BRR.

VO-ordförande; dnr 2722014

f) FS beslutade godkänna Emil Eriksson som domare i Rock steg 3. Domarexamination; dnr 2272014
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g) Som följd av tidigare ändring av TR 7.2 angående datumen för
uppflyttning till Super-A-klass, behöver även datumen för
nedflyttning från S-klass justeras. Mejlbeslut togs 140416 att
samtliga par i Super-A-klass flyttas ned till A-klass en månad efter
SM, dock tidigast 30/6 varje år.

Ändring TR 7.4 Nedflyttning;
dnr 238-2014

140
a) För anpassning till internationella regler, föreslår VO att namnet
ska vara Linedance ihopskrivet, med förkortningen VOL.
FS beslutade enligt förslaget.

VO Linedance
Rapport

141
a) VO-protokoll från 140406 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Elit
Protokoll 140406; dnr 2222014

b) VO-protokoll från 140503 gicks igenom och lades till
handlingarna.

Protokoll 140503; dnr 2782014

142
a) Rapport från VO gicks igenom. Rapport och Utbildningsplan
godkändes med tillägget att Vaccinera klubben ska ingå i
utbildningen Grönt ljus.

VO Utbildning
Rapport

b) Förelåg förslag på ändrade arvoden för DSF:s utbildare; se
bilaga.
FS beslutade enligt förslaget.

Arvoden utbildare; dnr 2552014

c) VO Utbildning föreslår Linnea Larsson som ny ledamot i VO.
FS beslutade utse Linnea Larsson som ny ledamot i VO Utbildning.

Ny ledamot, dnr 256-2014

143
a) Beslutades att godkänna föreslagna Tävlingsbestämmelser
(TB) med förbehåll att stämma av WCS skrivning med Kenneth
Norbelie.

VO Juridik
Ändring TB; dnr 280-2014

b) Beslutades att godkänna delat Tävlingsreglemente (TR) med
vissa redaktionella ändringar. Uppdrogs åt Yvonne att
kommunicera dessa.

Delat TR; dnr 281-2014

144
a) VO-protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Distrikt
Protokoll 2, dnr 232-2014

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

Protokoll 3; dnr 233-2014

c) Inger Libell önskar bli entledigad som ledamot i VO Distrikt.
FS accepterar Ingers begäran och tackar för hennes arbete inom
VO. Föreslogs att tillfråga Inger om hon vill bistå i justering av
hemsidor.

Entledigande; dnr 286-2014

d) Diskuterades huruvida VO Distrikt har någon funktion idag. Då

Upplösning av VO Distrikt
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fokus bör ligga mer på föreningarna, beslutade FS att upplösa VO
Distrikt och att dess ledamöter därmed är entledigade fr o m
140510. Uppdrogs åt Yvonne Sollenberg att ansvara för
utfasningen.
FS beslutade också att istället inrätta Projekt Förening med
Yvonne Sollenberg och Jonny Svensson som ansvariga för uppstart
samt att tillfråga Peter Eriksson och Sara Hammar om de är
intresserade av att arbeta med projektet.
145
a) Rapport från VO Info/PR gicks igenom. En Youtube-kanal är
skapad. FS säger OK till att lägga ut klipp från NM på Youtube.
Önskemål finns om inköp av en till videokamera samt trådlös
förbindelse. FS beslutade att inköpet får vänta till 2015 och att
DSF istället hyr Kjell Rasks privata kamera till ett pris som DSF
bestämmer.

VO Info/PR
Rapport 140505

146
a) Rapport från Aktivas kommitté gicks igenom och lades till
handlingarna.

Aktivas kommitté
Rapport 140510

147
a) Ingen rapport fanns.

Idrottslyftet
Rapport

148
a) Diskuterades upplägg för nästa års förbundsmöte som är 11-12
april 2015. Beslutades att ha ett 2-dagars möte som i år med
mötesförhandlingar dag 1 och seminarier dag 2. Beslutades också
att mötet hålls i Stockholmstrakten.

Förbundsmöte
FM 2015 ort och upplägg

b) Beslutades att förbundsmötet 2016 hålls 9-10 april.

Datum FM 2016

149
a) Ingen rapport fanns.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Ingen rapport fanns.

Swingweb

c) Ingen rapport fanns.

Sport Campus Sweden

d) Arbetet med att få med drillarna i vår licenshantering pågår.
Tillsvidare kommer kansliet att föra licenserna i Excel.

Drillförbundet

e) Mejlbeslut har tagits 140503 att Styrgruppen beslutar om
sanktion för WCS R-tävling till dess att projektet övergår i löpande
verksamhet.

West Coast Swing
- sanktionsförfarande

Mejlbeslut har tagits 140503 om att sanktionera följande
tävlingar:
OLAND 141129
SHOUT 140823
HVD 140913

- sanktionsansökningar dnr
269, 270 och 271-2014
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f) Inget att rapportera.

Dans i skolan och fritids

g) DSF har fått förfrågan om samordnade tävlingar. 2014
arrangerade handikapp förbundet SM i egen regi. Beslutades att
uppdra åt kansliet att utreda vad som behövs för att arrangera
gemensamt SM kommande år.

Integration Rullstolsdans

150
a) Inga skrivelser fanns.

Inkomna skrivelser

151
a) Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

Åtgärdslistan
Genomgång

152
a) FS tog inriktningsbeslut att starta ett nytt verksamhetsområde
VO ”Marknad och kommunikation VOMK”. Kontaktperson Lena
Arvidsson. Beskrivning av verksamheten tas fram i form av
Direktiv för VO:t.

Övriga ärenden
VO Marknad och
Kommunikation

b) Beslutades att aktualisera styrelseinstruktion. Föreslogs även
att justera strukturen i Särskild instruktioner, benämns Direktiv.
Yvonne Sollenberg tar fram utkast inför beslut.

Styrelseinstruktion

153

Nästa möte

- 3 juni kl 19 Skype
- 25 juni kl 19 Skype
- 18 augusti kl 19 Skype
- 22 september kl 19 Skype
- 14 oktober kl 19 Skype
- 25-26 oktober FS/VO fysiskt möte
- 17 november kl 19 Skype
- 15 december kl 19 Skype

154
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Andreas Larsson
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Förbundsstyrelsen 2014
Ansvarsområden
Kontaktperson/er
Vice ordf
Hans Björkborg
Ekonomiansvarig
Hans Björkborg
Personalansvarig
Lena Arvidsson
VU
Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Yvonne Sollenberg
VOE (Elit)
Lena Arvidsson, Andreas Larsson
VOBRR
Jan Falk, Monica Vestin
VOJ (Juridik)
Erik Hellners
VOU (Utbildning)
Lisa Skoglund
VOL (Linedance)
Jochen Römling
VOTIO
Jochen Römling, Andreas Larsson
AK (aktivas kommitté) Andreas Larsson
Marknad o kommunikation Lena Arvidsson
Projekt Drill
Lena Arvidsson, Hans Björkborg
Projekt Street
Lisa Skoglund
Projekt Föreningsfokus Yvonne Sollenberg, Jonny Svensson
Riktlinjer/antidoping
Yvonne Sollenberg
SCS
Frida Lundström
IL (idrottslyftet)
Jonny Svensson
Internationellt
Lena Arvidsson
IT system
Jochen Römling, Yvonne Sollenberg
Årsbok
Hans Björkborg, Jochen Römling, Josefin Varg, Mattias Emanuelsson
West Coast Swing
Jochen Römling
Idrottsutveckling
Lisa Skoglund
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Beslutsunderlag FS 2014-04-06

Arvoden utbildare
Bakgrund:
Förbundet har idag fri prissättning inom utbildarverksamheten.
Vi anser att denna modell är den bästa men ser också problemen med den ideella
grundtanken bakom att få privilegiet att utbilda framtidens ledare inom förbundet när priser
och kostnader kan skena iväg.
SISU har en prisnivå som ligger något högre än DSF’s rekommenderade ersättning på 8% per
dag (av prisbasbeloppet som för 2014 är på 44400kr). Vilket är blir 3552 kr inkl. Sociala
avgifter. Per dag. Utöver övernattningsersättning på 250kr.
Vi anser att förbundets utbildare skall jämföras med SISU’s utbildare när det gäller förbundets
rekommenderade ersättningar och att vår roll som VO är att informera föreningarna om att
denna nivå är den skäliga nivån för föreningen att betala för en utbildare per dag. Den fria
prissättningen skall fortfarande råda MEN vår uppgift är att tydligt ifrågasätta företagens
eventuella högre nivåer då vi anser att förbundets kärna är att ha utbildare som drivs av den
ideella tanken och inte i ekonomin att kunna tjäna pengar på föreningarnas bekostnad.
SISU’s nivårer:
Kväll/halvdag (2-4 timmar) Arvode: 2 200 kr + resa + sociala avgifter
Heldag (5-8 timmar) Arvode: 3 500 kr + resa + sociala avgifter
Tvådagars Arvode: heldagsarvode x 2 + resa + sociala avgifter
(exklusive kostnader för lokal, fika och eventuellt kursmaterial)
SISU har en nivå som är något högre än förbundet med gällande ordalydelse i dokumentet
arvoden och ersättningar
1.4 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
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Därför föreslår VO-Utbildning FS från dagens datum:
Ändra innehållet i punkten 1.4 Utbildare i dokumentet arvoden och ersättningar till:
1.4 Utbildare
För arvode till utbildare gäller fri prissättning och regleras genom förhandling mellan
utbildare och arrangör.
För att underlätta för både utbildare och förening finns dessa generella riktlinjer för en skälig
nivå på prissättning för en sanktionerad utbildare inom DSF. Ersättningen till utbildaren skall
vara på en sådan nivå att den dels är i nivå med gällande ersättningar som idrottsrörelsens
utbildare erhålls och dels är skälig för föreningen i förhållande till den ideella grundtanken.
Arrangör kan vid behov begära hjälp med förhandlingen av DSF.
DSF lämnar följande rekommendation till stöd för förhandling av utbildararvode:




Heldag (5-8 timmar) Arvode: 8% av prisbasloppet + resa + sociala avgifter
Avdrag för kort dag (< 4 timmar) 25 %
Tillägg för övernattning före/efter 250 kr

Som utbildare har man rätt till inkvartering i eget rum med rimlig standard samt mat under
utbildningens gång.
Den stora skillnaden är att sociala avgifter har lagts till på ersättningen vilket gör att vi ligger
lika med SISU. Innan fick utbildaren själv om det var aktuellt dra av sociala avgifter.
VO-Utbildning genom Thomas Söderström
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