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2014-12-15
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19.30-22.00

Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Jonny Svensson, Erik Hellners, Monica
Westin, Jochen Römling, Jan Falk, Andreas Larsson, Lisa Skoglund §§ 298d315
Yvonne Sollenberg
Alexandra di Zazzo, Eva-Lena Åström Söderlind

295
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Jonny Svensson för
Yvonne Sollenberg.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

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

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

296
a) Föregående protokoll nr 16 godkändes och lades till
handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 16

b) VU-protokoll 13 gicks igenom.
VU-protokoll 13
DSF har för 2015 blivit beviljade stimulansbidrag för Bredd/
VU styrgruppsuppdrag
Motionskoncept, Barn- och Ungdomsverksamhet, Utveckling av
tävlingsformer för barn och Fler tjejer i dansen/Girl Formation .
VU föreslår FS besluta:
- att VU fungerar som styrgrupp för de ovan nämnda projekten/
verksamheterna under 2015 på uppdrag av FS.
FS beslutade enligt förslaget.
VU föreslår också FS besluta:
- att projektet Dans i Skola och på Fritids fortsätter under 2015
med oförändrade förutsättningar, men med ett uppdrag till IL
beredningsgrupp att se över detaljer om föreningar som haft
projekt igång 2014 och hur vi hanterar dessa 2015 m m.
FS beslutade enligt förslaget.

Dans i Skola och på Fritids

VU har beslutat genomföra den Föreningsträff, med fokus på
Föreningsträff
dansen som social- och motionsdans inom DSF, som är planerad
till 10-11 januari 2015.
297
Alexandra di Zazzo gav en rapport.

Personal och kansli
Rapport
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298
a) Hans Björkborg gick igenom ekonomirapporten för
november.

Ekonomi
Budgetuppföljning november

b) Hans Björkborg informerade om status i ärendet.

Sanktion inställd tävling

c) Inkommet förslag till avgifter diskuterades. Remitterades
åter till arbetsgruppen för vidare utredning.

Avgifter

d) Hans Björkborg informerade att budgeten i princip är klar.
Ev synpunkter inhämtas från resp VO.

Budget 2015

e) Fråga om ersättning för förlorad arbetsinkomst har
inkommit i samband med långa resor för webbTV-teamet.
Grundregeln är att ersättning ej utgår, men att FS tar ställning
vid varje specifikt tillfälle efter en skriftlig framställan.

Ersättning förlorad arbetsinkomst

299
a) FS tog ett inriktningsbeslut att genomföra SM 2016 på
samma sätt som för 2015; d v s Lag-SM och SM Tiodans i
samband med SM-veckan vinter i Piteå samt SM BRR och SM
Latin och Standard under Kristi Himmelsfärdshelgen. DSF
Piteswänget är tillfrågad angående SM-veckan

Anmälda ärenden
SM 2016

b) Förslag från kansliet om att föra in Tävlingsbestämmelserna i Slå ihop TB med TR
resp Tävlingsreglemente. Uppdrogs åt VO Juridik att fundera
över om det är en bra idé och i dialog med VO Dans ge förslag
till FS.
300
a) Ingen rapport fanns.

VO Tiodans
Rapport

301
a) Jan Falk gav en rapport om arbetet med att implementera
New Judging System (NJS) Rock’n’Roll nationellt och status i
WRRC arbete NJS Boogie Woogie.

VO BRR
Rapport

302
a) Rapport och frågor från VO Linedance gicks igenom.

VO Linedance
Rapport – mejl 141214

303
a) Ingen rapport fanns.

VO Elit
Rapport

b) FS beslutade utse följande förbundskaptener för 2015:
Helena Norbelie – Lindy Hop
Jessica Lennartsson bitr – Lindy Hop
Nicklas Nyberg – Rock’n’Roll
Mats Ivarsson – Boogie Woogie

Förbundskaptener 2015
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304
a) Ingen rapport fanns.

VO Utbildning
Rapport

305
a) Ingen rapport fanns.

VO Juridik
Rapport

b) FS beslutade utse Magnus Carlman till ny ledamot i VO
Juridik.

Ny ledamot

306
a) Ingen rapport fanns.

VO Marknad och kommunikation

307
a) Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

308
a) Jonny Svensson gav en kort information. Beredningsgruppen
har godkänt 141 ansökningar under året. Vi har drygt 17 000 kr
kvar. Pengar vi inte kunnat tilldela föreningar och deras projekt
går tillbaka till RF/statens Idrottslyftskassa.

Idrottslyftet
Rapport

309
a) Uppdrogs till VU att hålla samman propositionsarbetet och
komma med förslag till nästa möte. Samtliga i FS skall vara
starkt bidragande i det innehållsliga arbetet och ha tänkt
igenom möjliga förslag.

Förbundsmöte (FM)
Propositioner

310
a) Ingen rapport fanns.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Ingen rapport fanns.

IT-samordning

c) Ingen rapport fanns.

Sport Campus Sweden

d) Svenska Drillförbundet har sagt upp samarbetsavtalet fr o m
2015-01-01 för att i stället gå över till Svenska Gymnastikförbundet. Kansliet sköter all kontakt och handläggning i
samband med överföringen. Information till våra dansdistrikt
måste gå ut när vi fått klart med överflyttningen.

Drillförbundet

e) Ingen rapport fanns.

West Coast Swing

f) Rapport och statistik från projektet Dans i Skolan och på
Fritids gicks igenom.

Dans i skolan och fritids

g) Ingen rapport fanns.

Internationellt arbete

i) Ingen rapport fanns.

Föreningar och Distrikt

Rapport
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j) Lena Arvidsson gav en kort rapport.

Stimulansbidragen

311
a) Inget förslag fanns.

Inkomna skrivelser
Val till SISU årsstämma 2015; dnr
499-2014

b) Föreslogs att nominera Evalena Åström Söderlind som
ledamot i SISU valberedning. Uppdrogs åt kansliet att skicka in
nomineringen till SISU.

Nomineringar till SISU
valberedning; dnr 500-2014

c) Inget förslag fanns.

Val till RF-stämma 2015; dnr
501-2014

d) Inget förslag fanns.

Nomineringar till RF
valberedning; dnr 502-2014

e) En förening har ansökt om att få slippa betala sanktionsavgifter för en tävling 2015 p g a att för höga kostnader.
FS beslutade avslå ansökan och ger ansvarigt VO Dans i
uppdrag att ha en dialog med arrangören för att utröna hur
stöttning kan ges.

Ekonomisk hjälp, dnr 611-2014

f) En medlemsförening under prövotid ansöker om att få en
nedsatt medlemsavgift för 2015, med hänvisning till samtal
med VO Juridik.
FS anser att full avgift ska betalas och beslutade avslå ansökan.

Medlemsavgift prövotid; dnr 6532014

g) En förening ansöker om att få slippa betala sanktionsavgifterna för tävling de arrangerat i år, med hänvisning till
föreningens problematiska situation.
FS beslutade avslå ansökan, men säger OK till att en
avbetalningsplan görs upp.

Avskrivning faktura; dnr 6552014

312
a) Bordlagd.

Åtgärdslistan
Genomgång

313
Informerades om att DK Dancemania i Kumla (BRR) har
antagits som medlemmar.

Övriga ärenden
Ny medlemsförening

314
- 20 januari kl 19.30 Skype
- 21-22 februari arbetshelg FM-handlingar
- 24 mars kl 19.30 Skype

Nästa möte
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315
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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