SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 10-2014
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Skype
2014-06-03

§§ 155-174
Tid:

19.00-21.45

Lena Arvidsson, Jochen Römling, Hans Björkborg, Yvonne Sollenberg, Erik
Hellners, Monica Westin, Jonny Svensson
Jan Falk, Andreas Larsson, Lisa Skoglund
Alexandra di Zazzo, Evalena Åström Söderlind
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MÖTETS ÖPPNANDE
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
Närvarande ledamöter
välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Jochen Römling för Jan Falk
och Jonny Svensson för Andreas Larsson.
b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till justeringsman
Monica Westin.

Sekreterare och
justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

156
a) FS-protokoll 9 gicks igenom och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 9

b) VU-protokoll 5 gicks igenom. Noterades följande:
VU-protokoll 5
WDSF har en önskan om att domare bör deltaga på årets seminarier WDSF domarseminarium
som handlar om New Judging System Tiodans. DSF har tidigare tagit 2014
beslut om att bidra med följande ersättning vid deltagande på
WDSF domarseminarier:
- maximalt 5 000 kr mot redovisade kvitton. DSF ersätter resa
(flyg/tåg/buss) och hotell, ej taxi eller måltider.
Denna ersättning kan sökas vartannat år då WDSF domarlicens
gäller 2 år. Dock vill DSF uppmuntra våra domare att deltaga på
ytterligare seminarier för att vara så uppdaterade som möjligt och
erbjuder därför följande till domare som önskar delta på ett domarseminarium 2014 MEN som förnyat licensen 2013:
- maximalt 2 500 kr med samma redovisning som ovan. Dessutom
ersätter DSF seminarieavgiften i samtliga fall.
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Ingen rapport fanns.

Personal och kansli
Rapport

158
Budgetuppföljning för maj gicks igenom.

Ekonomi
Budgetuppföljning maj

159
a) FS har tidigare tagit beslut om att inte gå med i Idrottsalliansen
och det lotteri de startar då det funnits vissa oklarheter. Nu när vi
fått kompletterande information, beslutar FS att söka
medlemskap i Idrottsalliansen och därmed också att vara med i
lotteriet.

Anmälda ärenden
Idrottsalliansen; dnr 2922014
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b) Diskuterades innehållet i den föreningsrapport som våra
Innehåll föreningsrapport
medlemsföreningar ska skicka in den 31 december. Idag frågar vi
bara efter medlemsstatistiken, vilken ligger till grund för den
verksamhetsavgift föreningarna betalar till DSF. Vi funderar vidare
på vad som kan vara av intresse .
c) FS beslutade att FM 2015 ska hållas på Quality Hotel Friends i
Solna.

Lokal FM 2015
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a) VO-protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 2; dnr 299-2014

b) VO Tiodans föreslår FS att förordna Christin Allerth Mattsson
till nya tävlingsledare inom Tiodans.
FS beslutade enligt förslaget.

Ny Tävlingsledare; dnr 3072014
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a) VO-protokoll 6 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 6; dnr 299-2014

b) FS fastställde i mejlbeslut 140520 det sedan tidigare beredda
ärendet om Lag-SM 2014. Beslutet innebär att DSF inte kommer
att genomföra Lag-SM BRR 2014.
Anledningen är ett beslut om att fr o m 2015 förlägga Lag-SM BRR
vid samma tidpunkt som SVT och RF:s SM-vecka Vinter pågår.
Ambitionen är att danssport ska vara en del av de framtida SMveckorna. I det fall dans inte kommer med i SM-veckans utbud,
kommer Lag-SM att genomföras vid samma tidpunkt.

Lag-SM 2014
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VO Line Dance
a) Rapport från VOL gicks igenom. Diskuterades om DSF kan
Rapport, dnr 318-2014
ansluta sig till World CDF. Uppdrogs åt Erik Hellners att undersöka
möjligheten p g a WCDF:s kommersiella organisation.
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Ingen rapport fanns.

VO Elit
Rapport

164
Ingen rapport fanns.

VO Utbildning
Rapport

165
Ingen rapport fanns.

VO Juridik
Rapport

166

VO Info/PR – VO Marknad
och Kommunikation
Avslut Info/PR och
entledigande; dnr 323-2014

a) FS har under en tid arbetat med tankar om en framtida
organisation för ett VO som samlar Marknad, Kommunikation
internt/externt, Sponsring och Webb-TV. FS beslutar nu att
avsluta uppdraget för VO Info/PR i nuvarande form och entlediga
VO-ordföranden och samtliga ledamöter.
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b) FS beslutar att bilda VO Marknad och Kommunikation samt att
tillsätta Linus Axelsson som VO-ordförande och Kjell Rask som
ledamot. Beslutades också att ge VOMK fortsatt uppdrag att
bemanna organisationen och att arbeta som ett VO inom DSF.

Bildande av VOMK; dnr 3232014

c) Förslag till instruktioner för VOMK fastställdes.

Instruktioner; dnr 324-2014
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Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport
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a) Jonny Svensson rapporterade att det hittills i år beviljats medel
på drygt 237 000 kr.

Idrottslyftet
Rapport

b) FS beslutade att ge Beredningsgruppen för Idrottslyftet
delegation att ta beslut på ansökningar inom paketet Fria projekt
upp till en summa av 10 000 kr, att gälla i första hand t o m
2014-12-31.

Delegation; dnr 312-2014
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a) Ingen rapport fanns.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Ingen rapport fanns.

Swingweb

c) DSF har sedan 2005 varit medlem i Sport Campus Sweden
(SCS). Fram till nu har DSF använt SCS:s antagningskriterier, d v s
SM-medalj och uttagen till landslag.
FS beslutade att fortsättningsvis ha kriterierna SM-medalj/SMfinal inom de senaste 3 åren och uttagen till landslag/elitsatsning.

Sport Campus Sweden

2 ansökningar till hösten har inkommit. FS beslutade föreslå Sara
Jonasson (HDK). Förutsättningen är att den sökande blir antagen
på den läroanstalt hon sökt till.
FS beslutade följande process för antagning:
- ansökningar skickas till SCS
- SCS meddelar DSF:s kontaktperson
- DSF kontaktperson kontaktar personerna och gör en intervju
- DSF kontaktperson begär yttrande från VO Elit
- DSF kontaktperson skickar förslag till FS för beslut
- FS beslutar om bifall eller avslag
- DSF kontaktperson deltar i antagningskonferens. Detta är en
förutsättning för att få med sökande.
Medel ska finnas i DSF:s budget varje år.
d) Ingen rapport fanns.

Drillförbundet

e) Anteckningar från möte 140428 gicks igenom och lades till
handlingarna.

West Coast Swing
- anteckningar möte; dnr
290-2014

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 10-2014

f) Ingen rapport fanns.

Dans i skolan och fritids

g) Ingen rapport fanns.

Integration Rullstolsdans

h) Ingen rapport fanns.

Internationellt arbete

i) Ingen rapport fanns.

Föreningar och Distrikt
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a) Nomineringar till RF:s förtjänsttecken ska vara inne senast
1 november. Uppdrogs åt kansliet att utreda om vi har några
kandidater.

Inkomna skrivelser
RF förtjänsttecken; dnr 2822014

b) Förelåg en remiss från RF avseende matchfixningreglemente.
Uppdrogs till VO Juridik att svara på remissen.

RF remiss: Matchfixningreglemente; dnr 313-2014
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a) Gicks igenom och uppdaterades.

Åtgärdslistan
Genomgång

172
Alexandra di Zazzo informerade om att följande förening antagits
som medlem under en prövotid:
Föreningen Solna Konståkning (FSDR).

Övriga ärenden
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Nästa möte









25 juni kl 19.30 Skype
18 augusti kl 19.30 Skype
22 september kl 19.30 Skype
13 oktober kl 19.30 OBS! Nytt datum
25-26 oktober FS/VO fysiskt möte
17 november kl 19.30 Skype
15 december kl 19.30 Skype
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Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Monica Westin
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