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Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Monica Westin, Yvonne Sollenberg,
Jochen Römling, Lisa Skoglund, Jonny Svensson §§ 22-26, 35-36, 37h och
38b
Andreas Larsson, Erik Hellners, Jan Falk
Alexandra di Zazzo, Thomas Claesson (lör)

22
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Jonny Svensson, Jochen
Römling och Lisa Skoglund för Andreas Larsson, Erik Hellners
och Jan Falk.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till justeringsman
Hans Björkborg.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes med tillägg.

Föredragningslistan

23
a) Föregående FS-protokoll 1 godkändes efter komplettering
angående Idrottslyftet.

Föregående protokoll
FS-protokoll 1:2015

b) VU-protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

VU-protokoll 2:2015

24
Alexandra di Zazzo föredrog en skriftlig rapport.

Personal och kansli
Rapport

25
a) Årsredovisningen gicks igenom och godkändes efter
korrigering. Alexandra di Zazzo skickar ut årsredovisningen för
påskrift av icke närvarande ledamöter/suppleanter.

Ekonomi
Bokslut

b) Bordlades. Uppdrogs åt Jochen Römling att inkomma med
underlag.

Avgift efteranmälning tävling

c) Budgeten för 2015 fastställdes.
I budgeten under resp VO Dans finns anslag till deltagande på
internationella domarkongresser för de domare som måste
förnya sina WDSF- resp WRRC-licenser. Skulle någon av våra
internationella domare vilja delta på en internationell
domarkongress även om domarlicensen inte behöver förnyas,
kan ansökan om ersättning för resa och boende samt
deltagaravgift skickas till FS för separat beslut.

Budget 2015

d) BRR-domare har enligt en överenskommelse haft rätt till
ersättning för de skatteeffekter som uppkommit i samband med
deras domaruppdrag på tävling. När arrangerande förening har

Skatteeffekter

Internationella
domarkongresser
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betalat ut ersättning för resa, har resan betraktats som resa till
och från arbete och ska beskattas enligt Skatteverket.
FS beslutade att inte längre medge ersättning för dessa skatteeffekter. Då domarna lämnar in sin begäran om ersättning året
efter som de haft uppdraget, gäller beslutet för uppdrag fr o m
2015-01-01.
Uppdrogs åt kansliet att informera domarna.
e) Förslag på medlemsavgifter för 2016 förelåg. Beslutades att
lägga fram förslaget till Förbundsmötet i april.

Medlemsavgifter 2016

f) Efter att Swedbank lagt ner den fond som DSF stipendiefonds
kapital varit placerat i, måste ny placering göras. Förelåg två
förslag:
1. Swedbank Robur Ny Teknik (risk Medel)
2. Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige (risk Medel)

Fondplacering stipendiefond;
dnr 88:2015

FS beslutade enligt förslag nr 2.
26
a) Kansliet bokar idag de flesta av DSF:s konferenser. Bokningsbekräftelser ska skrivas under ganska omgående av behörig
person. Eftersom de flesta bokningar är över 10 000 kr, ska två
personer skriva på enligt DSF:s attestordning. Idag är det Lena
Arvidsson, Hans Björkborg och Alexandra di Zazzo som är
behöriga firmatecknare. För att underlätta och snabba på
konferensbokningarna, beslutades att även Thomas Claesson och
Siv Karlsson har rätt att underteckna konferensbokningar efter
attest via mejl från Lena eller Hans.
FS beslutade enligt förslaget.
b) Bordlagd.

Anmälda ärenden
Delegation påskrift lokalbokningar

Remiss: Fritt flöde R-klass
olika organisationer

c) Hans Björkborg rapporterade från ordförandedialogen med RF Rapport Ordförandedialog
i Göteborg.
d) FS beslutade enhälligt att dela ut förtjänsttecken till följande:
- dnr 17 SILVER
- dnr 45 GULD

Förtjänsttecken

27
a) VO-protokoll 1 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 1:2015

b) En skrivelse har inkommit från VO Tiodans angående FS
beslut om åldergräns för Barn- och ungdomsidrott.
FS har tagit del av skrivelsen. För att reda ut vissa frågetecken
och missförstånd, har FS bjudit in till ett dialogmöte den 4 mars
och VO Tiodans är välkommen att delta och diskutera.

Skrivelse Barn-ungdomsidrott,
Dnr 79:2015

28
a) VO-protokoll 1 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 1:2015
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b) Minnesanteckningar från TL-seminariet gicks igenom och
lades till handlingarna. Noterades påpekande att tävlingsåret
enligt det nya TR bryts vid halvårsskiftet. FS menar att det är
tidpunkten för genomförandet som gäller. Uppdrogs åt kansliet
att informera TL.

Anteckningar TL-seminarium

c) Protokoll från domarseminariet gicks igenom och lades till
handlingarna.

Protokoll domarseminarium

d) FS beslutade enligt förslag från examinatorerna om att
förlänga kontrollintervallet för steg 3-domare till 7 års
mellanrum istället för idag 5 år.

Domarkontroll steg 3; dnr
23:2015

e) FS beslutade på förslag från VO BRR att utse Mattias
Emanuelsson till ledamot i VO BRR.

Ny ledamot; dnr 24:2015

f) På förslag från VO BRR beslutade FS att öppna klassen
BW35+B fr o m 2015-07-01.

Öppning klass BW35+B; dnr
25:2015

29
Kort status om VO Linedance. Jochen Römling kontaktar VO
angående deras frågor.

VO Linedance
Rapport

30
VO-protokoll från 150201 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Elit
Protokoll 150201

31
a) VO-protokoll från 150208 gicks igenom och lades till
handlingarna. Tony Irving har ansvarat för utbildning av lärare
på GIH, vilka är väldigt positiva till samarbetet. Tony föreslår att
DSF nu tar över ägarskapet för dansledarutbildningen och
kontaktar GIH för att diskutera en läroplan.
FS ställer sig positivt till förslaget.

VO Utbildning
Protokoll 150208

b) VO Dans har haft uppdraget att utveckla bredd- och motionsSocialdanskonceptet
dans för implementation under 2015. DSF har fått stimulansstöd
från RF för genomförande av detta. På föreningskonferensen i
januari presenterades en Socialdansmodell som bygger på
internationell standard och enkelhet.
Efter förslag från VU beslutade FS godkänna ”The Swedish Social
Dancing System” som ett DSF-koncept. Dansledarutbildningen
ska följa VO Utbildnings certifieringssystem.
FS godkänner också det utbildningsmaterial som VO Utbildning
har presenterat hittills. DSF äger konceptet och utbildningsmaterialet.
32
a) VO-protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Juridik
Protokoll 2:2015

b) Bordlades. Alexandra di Zazzo kontaktar VO Juridik för mer
Förslag TR och TB hopslaget
information.
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33
Ingen rapport fanns.

VO Marknad och
Kommunikation
Rapport

34
Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

35
a) Jonny Svensson informerade om Idrottslyftet 2015. För 2015
har vi fått 987 000 kr som föreningarna kan ansöka om. En liten
sänkning jämfört med 2014.

Idrottslyftet
Rapport 150206

36
a) Arbetsordning inför förbundsmötet fastställdes. VO Juridik
återkommer om något behöver ändras.

Förbundsmöte
Arbetsordning

b) Arbete med motioner, propositioner och övriga
möteshandlingar.
Två propositioner lades fram:
1. Tillägg i DSF stadgar 1 kap 3 § Tillhörighet:
Förbundet är medlem i ………….World Swing Dance Council
(WSDC), World Country & Line DanceSport Federation
(WCLDSF) och anslutna till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
såsom ”recognised”.
(Önskemål om att ändringar i stadgarna markeras så att de syns
tydligt).
2. DSF:s vision i Dansen vill ändras till :
Visionen ”DSF – för alla i tävlings-, motions- och socialdans”.

Årsmöteshandlingar

37
a) Inget att rapportera.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Inget att rapportera.

IT-samordning

c) Inget att rapportera.

Sport Campus Sweden

d) Följande beslut togs angående WCS:
- WCS R-tävling går över i linjeverksamheten inom BRR
- sanktionsansökningar gällande R-tävling godkänns hädanefter
av VO BRR
- ändringar i TR och TB med tillägg av WCS godkändes.

West Coast Swing

Uppdrogs åt Jochen Römling att göra en projektplan för WCS Ntävlingar.
e) Inget att rapportera.

Dans i skolan och fritids

f) Beslutades att Lena Arvidsson och Lars Wallin åker som
delegater på WDSF AGM i Granada i juni.

Internationellt arbete –
deltagande på WDSF AGM

g) Inget att rapportera.

Föreningar och Distrikt
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h) Kort rapport från Socialdanskonferensen. Deltagande
föreningar var väldigt positiva till socialdanskonceptet.
FS har i § 31b beslutat färdigställa och implementera
socialdanskonceptet som det ”motionskoncept” DSF fått
stimulansbidrag för. I detta ingår också profilering av DSF och
koncepten.

Stimulansstödsprojekt

38
a) RF anordnar en Elitidrottskonferens i maj. Konferensen är på
dagtid mitt i veckan. VO Elit önskar skicka deltagare på
konferensen då de anser att den är viktig. Deltagarna är dock
tvungna att ta ledigt från sina arbeten och undrar nu om
möjlighet finns till att få ersättning för förlorad arbetsinkomst.
FS svarar att rent principiellt ersätts inte för förlorad
arbetsinkomst. Om VO Elit anser att deltagandet är viktigt, vill FS
veta antal deltagare samt att man visar var från sin egen budget
pengarna kan tas.

Inkomna skrivelser
Förlorad arbetsinkomst

b) Sex st stipendieansökningar har inkommit.
FS beslutade tilldela stipendiet till två danspar:
- dnr 21 och 56.
Paren får 20 000 kr vardera.
Annonsering och utdelning av stipendiet görs på FM.
Uppdrogs åt kansliet att informera paren och deras föreningar.

DSF Utvecklingsstipendium

39
a) Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

Åtgärdslistan
Genomgång och uppdatering

40
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden

41
- 24 mars kl 19.30 Skype

Nästa möte

42
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Hans Björkborg
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