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Lena Arvidsson, Jochen Römling, Yvonne Sollenberg, Jimmy Karlsson, Jan Falk,
Jonny Svensson, Erik Hellners, Charlotta Schenholm, Anna-Lena Holgersson,
Håkan Rönnqvist
Alexandra di Zazzo, Carl Sääv

168
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till justeringsman
Jimmy Karlsson.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

169
a) FS-protokoll 9 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 9-2015

b) FS-protokoll 10 godkändes och lades till handlingarna.

FS-protokoll 10-2015

170
Alexandra di Zazzo rapporterade från kansliet.

Personal och kansli
Rapport

171
Ekonomi
Charlotta Schenholm gick igenom budgetuppföljningen för augusti. Budgetuppföljning augusti
172
Anmälda ärenden
a) Uppdrogs åt Erik Hellners att se över frågan om skatteeffekter i Utredning skatteeffekter
samband med domarnas ersättning för resor till och från tävlingar.
När det gäller SM, tar DSF över arbetsgivarrollen, vilket gör att
ingen skatteeffekt uppstår för eventuell reseersättning.
b) Bordlades.

Deltagande NEC-möte

c) Bordlades.

Genomgång mötet 21-22 aug

173
a) Protokoll från ordförandekonferensen gicks igenom och lades
till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll Ordf.konferens

b) VO Tiodans planerar att genomföra ett domarseminarium i
november. Uppdrogs åt Jimmy Karlsson att föreslå VO Tiodans att
hålla seminariet i januari tillsammans med VO BRR.

Domarseminarium november

174
a) VO-protokoll 7 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 7-2015
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b) VO-protokoll 8 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 8-2015

c) VO-protokoll 9 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 9-2015

d) På förslag från VO BRR beslutade FS att förlänga
förordnandena som examinatorer för Cicki Hellsten och David
Borg, att gälla t o m 2018-09.30.

Förlängning förordnanden
examinatorer; dnr 231:2015

e) Jan Falk gav en muntlig rapport från BW-seminariet i München.
Uppdrogs åt Jan att ta fram en förstudie av de nya NJS-reglerna
inom BW till nästa möte. En projektgrupp behövs som förbereder
implementering av de nya reglerna till vårt system.

Rapport BW-seminariet

175
Ingen rapport fanns.

VO Linedance
Rapport

176
a) VO-rapport från 150913 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Elit
Rapport 150913

b) VO Elit önskar göra en omdisponering av sitt anslag för det
gemensamma lägret på Bosön som skulle hållits i december. Då
lägret skjuts upp till januari 2016, önskar man få använda de
avsatta pengarna till inköp av landslagskläder istället.
FS säger ja till detta och föreslår att man tar kontakt med VOMK
för hjälp med att hitta eventuella sponsorer.

Begäran omdisponering anslag

c) VO-protokoll 5 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 5-2015

177
VO-rapport från 150908 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Utbildning
Rapport 150908

178
VO-protokoll 6 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Juridik
Protokoll 6-2015

Önskemål uppkom om förtydligande om vad som ingår i
STIM/SAMI-avgiften, speciellt vad gäller användandet av Spotify
samt musik på tävlingar som inte är DSF-tävlingar. Uppdrogs åt
Alexandra att kolla upp och förtydliga informationen på hemsidan.

STIM/SAMI

179
a) Håkan Rönnqvist gav en muntlig rapport. Vi måste hitta ett
arbetssätt, upplägg och basavtal när det gäller sponsring. Daniel
Everborn erbjuder sig att leta sponsorer på konsultbasis via sitt
företag. Håkan kontaktar Hans Björkborg för avtal. FS ställer sig
positivt till ett samarbetsavtal.

VO Marknad och kommunikation

b) FS har enligt mejlbeslut utsett Daniel Everborn till ordförande
för VOMK.

Ny VO-ordförande

Rapport
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c) VO önskar skriva avtal med Streamingbolaget på 3 år. FS säger
ja till att gå vidare med förhandling. Uppdrogs åt kansliet att säga
upp avtalet med nuvarande leverantör Streamcode Sweden AB.

Avtal Streamcode

180
Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

181
a) Jonny Svensson rapporterade om att vi hittills har betalat ut
611 000 kr och att vi har ca 250 000 kr kvar. En del kommer att gå
till Barn- och Ungdomskonferensen i Karlstad i december.

Idrottslyftet
Rapport 150913

b) En redogörelse ska skickas in till RF senast 25 oktober som
visar hur vi tänker använda våra IL-medel 2016. Uppdrogs åt
samtliga i FS att fundera och komma med förslag till mötet 17-18
oktober.
För IL 2017-2019 arbetar beredningsgruppen vidare.

IL 2016-2019

182
a) Ingen rapport fanns.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Ingen rapport fanns.

IT-samordning

c) Ingen rapport fanns.

Sport Campus Sweden

d) Ingen rapport fanns.

West Coast Swing

e) Ingen rapport fanns.

Dans i skolan och fritids

f) Lena Arvidsson gav en rapport från WCLDSF årsmöte samt
informerade om Linedance-systemet i Frankrike.

Internationellt arbete –
rapporter WCLDSF AGM

g) Ingen rapport fanns.

Föreningar och Distrikt

h) Lena Arvidsson informerade om att ansökan om stimulansstöd
har gjorts. Inom ramen för Idrotten Vill handlar det om projekt
gällande träning och tävling med huvudsyfte att arbeta med nya
former för idrottande för ökad flexibilitet för alla åldrar.
Inom ramen för Internationellt utvecklingsarbete gäller det
projekt som involverar fler i det internationella arbetet både
genom deltagande i möten och på intern utbildning.

Stimulansbidragsprojekt –
ansökningar 2016

i) Ingen rapport fanns.
183
a) Informerades om att RF söker ny generalsekreterare.

Tävlingsutveckling
Inkomna skrivelser
Annons ny GS till RF

b) Efter varje RIM tillsätter RS ett antal råd och kommittéer. RF
inbjuder varje SF att nominera ledamöter till råden.
FS beslutade nominera Erik Hellners till Etik och Juridikrådet
samt att tillfråga Kristian Gunnarsson samt Erik Terenius om de
skulle vara intresserade av att ingå i Elitrådet respektive
Digitaliseringsrådet.

Nomineringar till RF:s olika råd
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184
Bordlades.

Åtgärdslistan
Genomgång

185

Övriga ärenden

186





Nästa möte
Lör-sön 17-18 okt FS/VO i Nacka
Mån 2 nov Skype kl 19.30
Ons 9 dec Skype kl 19.30
Lör-sön 20-21 feb fysiskt möte (påskrift ÅR, arbete FMhandlingar)

187
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Jimmy Karlsson
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