SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 7-2015
Plats:
Datum:

Skype
2015-05-26

§§ 99-119
Tid:

19.30-22.15

Närvarande:

Lena Arvidsson, Jochen Römling, Charlotta Schenholm, Erik Hellners, Jan
Falk (from §101), Håkan Rönnqvist, Jimmy Karlsson, Jonny Svensson,
Anna-Lena Holgersson (from §102)
Frånvarande: Yvonne Sollenberg
Adjungerade: Thomas Claesson, Evalena Åström Söderlind
99
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Jonny Svensson ersätter Yvonne och Jochen Römling
ersätter Jan Falk till och med § 101.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Thomas Claesson, till justeringsman
Charlotta Schenholm.

Sekreterare och
justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes med tillägg.

Föredragningslistan

100
a) FS-protokoll 6 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 6

101
Kanslirapport gicks igenom och lades till handlingarna

Personal och kansli
Rapport

102
a) Ekonomin visar inga större avvikelser mot budgeten.

Ekonomi
Budgetuppföljning april

103
a) Riksidrottsmötet hålls 29-31 maj i Helsingborg. DSF har rätt att
representera med tre ombud och Lena Arvidsson, Jimmy Karlsson
och Thomas Claesson representerar DSF.
FS gick igenom handlingarna och gav medskick till ledamöterna
om ställningstaganden

Anmälda ärenden
RIM 29-31 maj

b) Bordlades till nästa möte

Ansvariga DSF prio-områden
2015

c) FS beslutade att utse Erik Hellners till Vice ordförande

Vice ordförande

d) FS beslutade att utse Lena Arvidsson, Erik Hellners och Yvonne
Sollenberg till VU

VU

104
Ingen rapport fanns.

VO Tiodans
Rapport
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105
a) Jan Falk föredrog protokollet, som innehöll förslag på nytt
Tävlingsreglemente, som beslutats om via mail 22/5 av FS.
FS beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 4

b) Jan Falk föredrog protokollet.
FS beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

Protokoll 5

106
a) Jochen rapporterade kring arbetet med den första Linedance
tävlingen inom DSF som sker till helgen i Skellefteå. VO Linedance
fanns även representerade vid SM i Helsingborg för att promota
verksamheten inom DSF.

VO Linedance
Rapport

b) VO Linedance föreslår att Nicholas Cort godkänns som domare.
FS är positivt inställda, men önskar en utförligare CV kring
Nicholas meriter.

Domare; dnr 171:2015

107
a) I ett mailbeslut per 150512 har FS beslutat att utse Kristian
Gunnarsson som ny ordförande i VO Elit.

VO Elit
VO Ordförande

b) I ett mailbeslut per 150512 har FS beslutat att utse Marie
Strandberg till Förbundskapten Tiodans.

Förbundskapten Tiodans

c) Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 150503

108
a) Anna-Lena föredrog rapport från möte med VO Utbildning.
Rapporten lades till handlingarna.

VO Utbildning
Rapport 150517

b) Anna-Lena föredrog protokoll från möte med VO Utbildning.
FS beslutade att:
WCS - materialet framtaget av Odd och Eva Vesterli, kompendium
1 och 2, är godkända som utbildningsmaterial inom DSF under
perioden 1/7 2015 – 30/6 2016. Det skall framgå av ett
försättsblad till kompendiet att DSF har godkänt materialet under
denna period.
WCS – FS ställer sig bakom att en observatör är med på kursen i
augusti på VOU’s bekostnad.
Per Palmgren kan vara DSF’s observatör på WDSF’s
examinationshelg febr. mars 2016

Protokoll 150522-23

c) Diskussion kring TV4s intresse om en dansportal på nätet och
hur det möjligen påverkar vår samverkan med SVT och
bevakningar kring våra event.

Diskussion TV4 och DSF

109
a) Inget att rapportera sen senaste mötet.

VO Juridik
Rapport

b) Diskussion kring hur vi möter nya danser som i dagsläget inte
Principdiskussion nya
finns inom DSF när de kontaktar oss.
danser.
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FS beslutade att jobba efter inriktningen att:
- arbeta med hängavtal i första hand där vi möter ett eget förbund
med egen organisation om förbundet inte vill upplösa sin
organisation
- i första hand införliva danser direkt när de ligger fria utan någon
annan nationell ideell organisation och inte drivs i föreningsform.
110
a) Inget att rapportera sedan senaste mötet.

VO Marknad och
Kommunikation
Rapport

b) FS beslutade att utse Jimmy Karlsson som TF Projektledare för
SM i dans och SM veckan 2016 samt att utse en styrgrupp som ska
jobba med SM-evenemangen beståendes av Håkan Rönnqvist,
Lena Arvidsson, Erik Hellners och Charlotta Schenholm.

TF Projektledare SM i dans
SM-veckan 2016

111
Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

112
Ingen rapport fanns.

Idrottslyftet
Rapport

113
a) Utvärderingen från FM2015 besvarades av 97 personer.
Överlag nöjda deltagare, som till viss del efterfrågar ett tydligare
schema över helgen. Av erfarenhet vet vi att presenterar vi ett mer
detaljerat schema inför helgen, får vi kritik om vi ändrar runt i
programmet efter förutsättningarna som blir under helgen.
Kansliet uppdrogs att delge berörda de delar av utvärderingen
som input i fortsatta arbetet.

Förbundsmöte
Utvärdering

b) Thomas redovisade de offertsvar som inkommit inför FM 2016.
FS beslutade att FM2016 kommer att hållas på Quality Hotel
Nacka.

FM 2016 - Lokal

114
a) Ingen rapport fanns.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Ingen rapport fanns.

IT-samordning

c) Ingen rapport fanns.

Sport Campus Sweden

d) Inget att rapportera.

West Coast Swing

e) Ingen rapport fanns.

Dans i skolan och fritids

f) Ingen rapport fanns.

Internationellt arbete

g) Ingen rapport fanns

Föreningar och Distrikt

h) Ingen rapport fanns.

Stimulansbidragsprojekt
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i) Ingen rapport fanns.

Tävlingsutveckling

115
Ett brev har inkommit kring SM i Helsingborg, FS tackar för
synpunkterna och ber brevskrivaren att även lämna sina
synpunkter kring arrangemanget i den utvärdering som finns.
Utvärderingen sammanställs till nästa FS-möte.

Inkomna skrivelser
Ang. SM i Helsingborg; dnr
185:2015

116
Bordlades.

Åtgärdslistan
Genomgång

117
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden

118

Nästa möte






Tis 30 juni kl 19.30 Skype
Tis 18 aug kl 19.30 Skype
Lör-sön 22-23 aug fys möte nya FS
Lör-sön 17-18 okt fys möte FS/VO (2 från VO). Kansliet meddelar
VO. FS fred, lör fm, VO lör lunch-sön 15

119
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Thomas Claesson

Ordförande

Lena Arvidsson

Charlotta Schenholm
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