SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 14-2014
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Skype
2014-10-13

§§ 235-254
Tid:

19.30-22.30

Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne Sollenberg, Monica
Westin, Jan Falk, Jochen Römling, Jonny Svensson
Andreas Larsson, Lisa Skoglund
Alexandra di Zazzo, Carl Sääv

235
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Jochen Römling för
Andreas Larsson.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till justeringsman
Jochen Römling.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter tillägg.

Föredragningslistan

236
a) FS-protokoll 13 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 13

237
a) Alexandra di Zazzo föredrog en skriftlig rapport.

Personal och kansli
Rapport

238
a) Hans Björkborg gick igenom budgetuppföljning för
september. Vi följer plan.

Ekonomi
Budgetuppföljning september

b) Vi har några osäkra fordringar som eventuellt kommer att bli
kostnader för DSF. Kansliet följer upp.

Ej betalda fakturor

c) Hans Björkborg gav info om status i ärendet.

Bestridande faktura, dnr 477-2014

d) Förslag på fondplaceringar förelåg.
Beslutades enl följande:
- Stipendiefonden 338 000 kr placeras i Swedbank Robur
Räntefond Europa
- DSF Kapital 350 000 kr placeras i Swedbank Robur Ethica
Ränta och 500 000 kr placeras i Swedbank Robur Obligationsfond

Fondplaceringar; dnr 497-2014

e) Beslut togs om deltagaravgifter för domare/aspiranter och
tävlingsledare avseende seminarier, examinationer och
kontroller inom BRR.

Avgifter

f) Preliminärt besked om SF-stödet för 2015 har kommit från
RF. Konstaterades att stödet i princip blir oförändrat jämfört
med 2014.

SF-stöd 2015
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239
a) FS beslutade att nominera 3 personer till RF:s
förtjänsttecken.

Anmälda ärenden
Nomineringar RF förtjänsttecken

b) Förslag på revidering av stipendiefondens stadgar
godkändes.

Rev DSF Utvecklingsstipendium;
dnr 522-2014

c) Danssportförbundets styrelse har ett verkställande utskott
(VU) som har till uppgift att bereda ärenden inför
förbundsstyrelse möten samt har rätt att ta beslut för att korta
ledtiden under verksamhetsåret. Därför behöver VU ha ett
dokumenterat delegat som beslutats av FS.
FS beslutar att VU har delegat att ta följande beslut:
 Frågor som FS tagit inriktningsbeslut på, t.ex. aktiviteter
som ingår i och stämmer med beslutade projekt eller DSF
riktlinjer/policys
 Medlemmar i VO
 Beslut om godkännande av funktionärer
 Ekonomiska beslut som av ordförande bedöms lämpliga att
tas på delegat

Delegat för VU; dnr 525-2014

Alla tagna beslut ska dokumenteras i FS protokoll med referens
till VU protokoll.
d) Påmindes om att information om ansökan om bidrag från
DSF Utvecklingsstipendium ska enligt stadgarna ut på
hemsidan och i nyhetsbrev innan oktober månads slut.

Ansökan om bidrag från DSF
Utvecklingsstipendium

e) Information om ansökan om att bli Årets förening ska ut på
hemsidan och i nyhetsbrev. Sista ansökningsdag är 21
december.

Info ansökan bli Årets förening

f) Erik Hellners gav en muntlig rapport från Idrottsalliansens
extra årsmöte.

Idrottsalliansen/Klubblo

g) Föreslogs att SOK:s protokoll ska skickas till VO Elit.

SOK-protokoll

240
a) Ingen rapport fanns.

VO Tiodans
Rapport

b) Bestämdes att Yvonne Sollenberg är invigningstalare på SM
Latin och Standard i Hallsberg.

Invigningstalare SM Hallsberg

241
a) VO-protokoll 10 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 10; dnr 506-2014

b) VO-protokoll från 5-7 september gicks igenom och lades till
handlingarna.

Protokoll 140905-07; dnr 5072014

c) Dnr 527 - Ett förtydligande tillägg görs i BRR:s TR B4.2.1 ITG
beskrivning:
”Tävlingsresultat ITG, ingen tävling genomförd, räknas som

Ändringar i TR 2015-1, dnr 527
och 530-2014
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deltagit”.
Dnr 530 bordlades.
d) Jan Falk gav en muntlig rapport från seminariet NJS som
hölls i helgen.

New Judging System

242
a) Jochen Römling gav en muntlig rapport.

VO Linedance
Rapport

243
a) Lena Arvidsson gav en muntlig rapport.

VO Elit
Rapport

244
a) Ingen rapport fanns.

VO Utbildning
Rapport

245
a) Ingen rapport fanns.

VO Juridik
Rapport

246

VO Marknad och
Kommunikation
Rapport

a) Yvonne Sollenberg gav en muntlig rapport från möte med RF
om evenemangsstrategi. Arbetet fortsätter och bereds av VU för
beslut av FS.
247
a) Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

248
a) Beviljade medel hittills på 518 000 kr. Ansökningar som
väntar på beslut är på 45 000 kr. Flera ”Dans på fritids och
skola-projektet” har inkommit och beviljats. Barn- och
Ungdomskonferensen i Borås har beviljats med 35 000 kr.
Då det fortfarande finns pengar kvar att söka, har kansliet
uppdraget att skicka ut information om Idrottslyftet.

Idrottslyftet
Rapport

Informerades också om att FK Nicklas Nyberg vill starta projekt
Girl Formation i Rock för att få behålla tjejer. Kan vi använda
Idrottslyftet till detta? VU önskar få in en projektplan.
249
a) En Alkohol- och Tobakspolicy fastställdes; se bilaga.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer – Alkohol- och Tobakspolicy; dnr 521-2014

b) Yvonne Sollenberg gav en muntlig rapport.

IT-samordning

c) Ingen rapport fanns.

Sport Campus Sweden

d) Lena Arvidsson gav en kort muntlig rapport.

Drillförbundet

e) Ingen rapport fanns.

West Coast Swing
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f) Ingen rapport fanns.

Dans i skolan och fritids

g) Ingen rapport fanns.

Integration Rullstolsdans

h) Ingen rapport fanns.

Internationellt arbete

i) FS tog ett inriktningsbeslut på aktiviteter som DSF och dess
distrikt kan genomföra för att utveckla och stötta sina
föreningar.

Föreningar och Distrikt –
Föreningsfokus; dnr 523-2014

250
a) Bordlades.

Inkomna skrivelser
Val SISU årsstämma; dnr 499-2014

b) Bordlades.

Nomineringar SISU valberedning;
dnr 500-2014

c) Bordlades.

Val RF årsstämma; dnr 501-2014

d) Bordlades.

Nomineringar RF valberedning;
dnr 502-2014

251
a) Bordlades.

Åtgärdslistan
Genomgång

252
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden

253
-25-26 oktober FS/VO fysiskt möte
- 17 november kl 19.30 Skype
- 15 december kl 19.30 Skype
- Årsmöteshelg 21-22 februari

Nästa möte

254
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Jochen Römling
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Alkohol- och tobakspolicy
Fastställd av förbundsstyrelsen 2014-10-13
Svenska Danssportförbundet ansluter sig till det policydokument gällande alkohol och tobak inom
idrotten som RF har tagit fram. Förutom RF’s policy skall nedanstående särskilt beaktas gällande
för Svenska Danssportförbundet
• Inga alkoholdrycker eller bruk av dessa ska förekomma bland vare sig funktionärer, ledare eller
aktiva i samband med den idrottsliga verksamheten, t ex under träningsläger och tävlingar eller
resor till och från dessa.
• Arrangör ska i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till
allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av
evenemangskaraktär har arrangör ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
I detta gäller också att försäljare av alkoholdrycker vid dessa evenemang har tydliga riktlinjer för
hur försäljningen ska gå till, detta i avseende att förhindra överkonsumtion och att det kommer
minderåriga till del.
• Medlemsförening, distrikt och förbund ska i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden
som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
• Allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till
alkohol. Det innebär att medlemsföreningar, distrikt, förbundet eller enskilda idrottsföreträdare
under resor, vid officiella uppdrag etc är medvetna om att de representerar hela idrotten och
uppträder därefter.
• Ledare och tränare bör vara uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med
missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.
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