SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 10-2016
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefonmöte
2016-09-19

§§ 173-192
Tid:

19.30-21.45

Lena Arvidsson, Anna-Lena Holgersson, Margaretha Bäck, Erik Hellners,
Jan Falk
Birgitta Andersson, Sven Knutson, Johan Hörman, Mark Hanzon Dalling,
Jimmy Karlsson
Alexandra di Zazzo, Ronny Magnusson

173
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade
alla välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Margaretha Bäck
för Johan Hörman.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till
justeringsperson Margaretha Bäck.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

174
a) FS-protokoll 9 godkändes efter redaktionella ändringar och
lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 9-2016

175
b) Lena Arvidsson gav en muntlig rapport.

Personal och kansli
Rapport

176
a) Budgetuppföljning för augusti gicks igenom.

Ekonomi
Budgetuppföljning augusti

b) Diskuterades hur vi hanterar begäran om ersättning när
kvitton saknas för exempelvis hotell eller andra större utlägg.
FS beslutade att traktamente kan betalas ut vid dessa
tillfällen.

Handläggning när kvitton saknas

c) Inget underlag fanns.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

d) Alexandra di Zazzo föredrog en första sammanställning
över kostnader och intäkter på SM i Helsingborg. Några
frågetecken finns fortfarande, speciellt angående intäkter som
inte betalats in till DSF. Alexandra kontaktar
värdföreningarna.

SM-uppföljning

e) Lena Arvidsson informerade om vilka ansökningar om
stimulansstöd som har lämnats in för 2017.

Ansökningar stimulansstöd

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 10-2016

1/4

177
a) Dokumentet Arbetssätt styrelsemöten reviderades och
gäller omgående.

Anmälda ärenden
Arbetssätt styrelsemöten

b) FS beslutade nominera tre personer till RF:s
förtjänsttecken.

RF:s förtjänsttecken

c) Borås Stad har planer på att bygga en ny evenemangsarena.
DSF har blivit inbjudna till möte om möjligheten till en
”nationalarena” för bl a Dans.
FS beslutade att Lena Arvidsson och Hans Björkborg
företräder DSF och går på mötet för att lyssna av vad det
skulle kunna innebära för oss som förbund och vad det i så fall
skulle krävas av oss. Beslutades också att Daniel Everborn
bjuds in att delta som representant för den lokala föreningen
Borås Dansförening.

Nationalarena för Dans

178
a) Ingen rapport fanns.

VO Tiodans
Rapport

179
a) VO-protokoll 9 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 9

b) VO-protokoll 10 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 10

c) Jan Falk rapporterade att det eventuellt kommer att
arrangeras en utbildning i NJS för våra domare i slutet på
hösten.

New Judging System

180
a) Ingen rapport.

VO Linedance
Rapport

181
a) VO-protokoll från 160904 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Elit
Protokoll 160904

182
a) VO-protokoll 6 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Utbildning
Protokoll 6

b) Tony Irving önskar bli entledigad som ledamot i VOU.
FS accepterar hans begäran och tackar för hans arbete inom
förbundet.

Entledigande

183
a) Ingen rapport fanns.

VO Juridik
Rapport

184
a) En rapport från Johan Hörman gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Marknad och Kommunikation
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185
a)Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

186
a) Rapport om utbetalda IL-medel gicks igenom. Hittills har 58
ansökningar godkänts och 10 st ligger för handläggning. Det
finns kvar 418 000 kr att dela ut.

Idrottslyftet
Rapport

b) Information om den utvecklingsplan 2017 som har lämnats
in till RF.

Utvecklingsplan

187
a) Ingen rapport.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Lena Arvidsson och kansliet har sammanställt tankarna och
förslagen om ändrad organisation samt utifrån dessa gjort ett
första utkast till omorganisation.
FS godkänner inriktningen. Lena gör några justeringar och
skickar ut förslaget till VO på remiss. Svar senast 20/10.

Ändrad organisation

c) Mark Hanzon Dalling har tagit över som IT-samordnare.
Möte med Cogwork 7 oktober.

IT-samordning

d) Ingen rapport.

Sport Campus Sweden

e) Ingen rapport.

West Coast Swing

f) Ingen rapport.

Dans i skolan och fritids

g) Ingen rapport.

Internationellt arbete

h) Margaretha Bäck har undersökt vad våra SDF arbetar med.
Önskemål finns om en distriktskonferens i början på nästa år.
Vi tar med det i budgetarbetet.

Föreningar och Distrikt

i) Ingen rapport.

Stimulansbidragsprojekt

j) Ingen rapport.

Tävlingsutveckling

k) Ingen rapport.

Disco/Hiphop

188
a) Birgitta Andersson önskar bli entledigad som suppleant i
FS.
FS accepterar hennes begäran och tackar för hennes arbete
inom förbundet.

Inkomna skrivelser
Begäran om entledigande; dnr
239:2016

189
a) Bordlagd.

Åtgärdslistan
Genomgång
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190
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden

191

Nästa möte





26 oktober telefonmöte 19.30
23 november kl 13 på kansliet
6 december telefonmöte 19.30

192
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Margaretha Bäck
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