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19.30-21.30

Lena Arvidsson, Erik Hellners, Charlotta Schenholm, Jochen Römling,
Jimmy Karlsson, Håkan Rönnqvist, Anna-Lena Holgersson, Jonny Svensson,
Jan Falk §§ 123b-139
Yvonne Sollenberg
Alexandra di Zazzo, Evalena Åström Söderlind

120
MÖTETS ÖPPNANDE
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade
Närvarande ledamöter
alla välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Anna-Lena
Holgersson för Yvonne Sollenberg, Jonny Svensson för Jan Falk
§§ 120-123a.
b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till
justeringsman Erik Hellners.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

121
Föregående FS-protokoll 7 godkändes och lades till
handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 7-2015

122
Alexandra di Zazzo föredrog en rapport från kansliet.

Personal och kansli
Rapport

123
a) Charlotta Schenholm föredrog ekonomirapport för maj.

Ekonomi
Budgetuppföljning maj

b) Diskussion om vad vi kan ansöka om stimulansstöd för
2016. Förslag att vi söker medel för följande projekt, allt inom
Idrotten Vill:
- Former för idrottande (barndans och socialdans)
- Jämställdhet (dans för tjejer - Girl Formation Rock, nu även
på breddnivå)
- Förutsättningar för idrottande (införlivande av nya danser
samt utveckling av ungdomsledare

Anvisningar stimulansstöd

Uppdrogs åt Lena Arvidsson att formulera ansökan.
124
a) Lena Arvidsson gav en rapport från Riksidrottsmötet.

Anmälda ärenden
Rapport RIM

b) Bordlades.

Ansvarig DSF prio-områden 2015

c) Fortsatt arbete med anvisningarna kommer att ske under
arbetshelgen i augusti.

Anvisningar Barn-ungdomsidrott
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d) WCLDSF håller årsmöte 8 september i San Diego.
FS beslutade att Lena Arvidsson åker som delegat.

WCLDSF årsmöte september

e) Beslutades att VO Juridiks svar i våras angående fritt flöde
i R-klass oavsett organisationstillhörighet skickas ut till resp
VO Dans för synpunkter, med svar till FS senast 20 augusti.

Fritt flöde R-klass

f) Lena Arvidsson gav en rapport från WDSF:s årsmöte.

Rapport WDSF årsmöte

g) DSF har blivit tillfrågade om att delta i Pridefestivalen i
augusti. Vi ställer oss positiva och föreslår att Theres
Andersson (Tilla) tillfrågas om hon kan vara samordnare och
kontaktperson för de föreningar/dansare som vill delta.

Pride-festivalen

125
VO-protokoll 3 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 3

126
a) VO-protokoll 6 gicks igenom och lades till handlingarna. Jan
Falk gav också en muntlig rapport från ett NJS-möte.

VO BRR
Protokoll 6

b) Monica Westin önskar bli entledigad som ledamot i VO BRR. Entledigande; dnr 193:2015
FS beslutade entlediga Monica enligt hennes begäran och
tackar för hennes arbete i VO BRR.
127
a) VO-protokoll från 150530 gicks igenom och lades till
handlingarna. I protokollet fanns förslag till domararvoden:
- R-tävling 800 kr
- N-tävling 1 000 kr
- R- och N-tävling samtidigt 1 000 kr.
FS beslutade enligt förslaget.

VO Linedance
Protokoll 150530

b) Förslag har tidigare inkommit om att utse Nicholas Cort till
domare i Linedance. Efter kompletterande information,
beslutade FS utse Nicholas till domare på ett år.

Ny domare; dnr 171:2015

c) VO föreslår att Elisabeth Lindqvist utses till domare i
Linedance. FS beslutade utse Elisabeth till domare på ett år.

Ny domare; dnr 201:2015

128
a) FS har via mejl 150604 beslutat utse Monica Westin till
ordinarie ledamot i VO Elit.

VO Elit
Ny ledamot, mejlbeslut 150604

b) VO-protokoll från 150607 gicks igenom och lades till
handlingarna.

Protokoll 150607

129
a) VO-protokoll från 150603 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Utbildning
Protokoll 150603

Domararvoden
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b) Ann Stålhammar har tidigare meddelat att hon önskar bli
entledigade som ordförande för VO Utbildning, men att hon
gärna är kvar som ledamot.
FS beslutade entlediga Ann som ordförande och istället utse
henne till ordinarie ledamot i VO.
FS beslutade också att utse Anna-Lena Holgersson till ny
ordförande för VO Utbildning. Anna-Lena deltog ej i beslutet.

Entledigande VO-ordförande

130
a) Förelåg förslag om att förteckning över godkända teknikböcker i Tiodans flyttas från Tävlingsbestämmelserna till
förbundets hemsida. Detta för att enklare kunna uppdatera
listan. FS beslutade enligt förslaget.

VO Juridik
Ändring TB teknikböcker Tiodans

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

Protokoll 5

131
a) Ingen rapport fanns.

VO Marknad och Kommunikation

b) Linus Axelsson önskar bli entledigad som ordförande för
VOMK. FS beslutade entlediga Linus och tackar för hans
arbete i VO. Valberedningen har uppdraget att hitta en
ersättare. FS beslutade att tills vidare utse Kjell Rask till t f
VO-ordförande.

Entledigande; dnr 202:2015

c) Bordlades till arbetshelgen i augusti. Styrgruppen
förbereder.

Uppföljning SM i Dans 2015

d) Värdförening för SM 2016 saknas fortfarande. Helsingborgs
kommun vill väldigt gärna att SM arrangeras hos dem nästa år
igen och DK Impetus är positiva till att stå som värdförening
även 2016. Uppdrogs åt Jimmy Karlsson att först skicka en
förfrågan till andra möjliga värdföreningar.

SM i Dans 2016

132
a) Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

133
a) Rapport från beredningsgruppen fanns. För 2015 har det
hittills beviljats 327 000 kr, fördelat på 50 projekt.

Idrottslyftet
Rapport 150623

b) Riksidrottsstyrelsen (RS) har fattat beslut om Idrottslyftet
2016-2019. Nya IL blir ett medel för att förverkliga strategiarbetets intentioner när det gäller barn- och ungdomsidrott.
Under 2016 kommer varje SF att få genomföra ett analysarbete för att komma fram till vad resp förbund och dess
föreningar behöver arbeta med/utveckla. Informationsträffar
kommer att ske under hösten 2015. Beredningsgruppen får
uppdraget att förbereda förslag på utvecklingsplan för 20172019.

IL 2016-2019

Ny ledamot
Ny VO-ordförande

Rapport
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134
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) RF bjuder in till en nordisk utbildning för internationella
representanter. Endast två kandidater/SF kommer att
beaktas. FS föreslår att Lena Arvidsson lämnar in en ansökan
om deltagande på utbildningen.

Internationellt arbete –
Utbildning; dnr 203:2015

g) En av våra föreningar vill i samband med sin nedläggning
grunda en stipendiefond. Uppdrogs åt Erik Hellners att vara
föreningen behjälplig med det praktiska.

Föreningar och Distrikt – SDT
nedläggning och stipendiefond

h) Ingen rapport fanns.

Stimulansbidragsprojekt

i) Ingen rapport fanns.

Tävlingsutveckling

135
FS beslutade nominera Erik Hellners till ledamot av RF:s
skiljenämnd. Erik deltog ej i beslutet.

Inkomna skrivelser
Ledamot till RF:s skiljenämnd

136
Bordlades.

Åtgärdslistan
Genomgång

137
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden

138

Nästa möte





Tis 18 augusti kl 19.30 Skype
Lör-sön 22-23 augusti nya FS, Nacka
Lör-sön 17-18 oktober FS/VO, Nacka

Lena Arvidsson inkommer med förslag på datum för höstens möten.

139
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Erik Hellners
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