SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 11-2016
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefonmöte
2016-10-26

§§ 193-212
Tid:

19.30-21.15

Lena Arvidsson, Anna-Lena Holgersson, Margaretha Bäck, Sven Knutson,
Johan Hörman, Jimmy Karlsson
Birgitta Andersson, Erik Hellners, Jan Falk, Mark Hanzon Dalling
Thomas Claesson, Angelica Källström, Eva-Lena Åström Söderlind

193
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade
alla välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Margaretha Bäck
för Erik Hellners.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Thomas Claesson, till
justeringsperson Sven Knutson.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes med ett par tillägg.

Föredragningslistan

194
a) FS-protokoll 10 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 10-2016

195
a) Angelica gav en rapport kring arbetet på kansliet den
senaste tiden.

Personal och kansli
Rapport

196
a) Budgetuppföljning för september gicks igenom.

Ekonomi
Budgetuppföljning september

b) FS diskuterade den presenterade budgeten och beslutade
att ha som inriktning att resultatet för 2017 ska landa på
+150 000 kr, vilket innebär att vissa neddragningar, för i
första hand VO Elit, behöver göras.
Sven, Lena och kansliet får kontakta respektive VO för vidare
diskussioner så vi når de uppsatta budgetramarna.

Budget 2017

c) Den ekonomiska redovisningen av SM i Helsingborg är nu
klar och ger DSF ett resultat på cirka + 4000 kr. Kostnaderna
är som budgeterat, men minskade entréintäkter är en faktor
som påverkat resultatet.
FS beslutade lägga redovisningen till handlingarna.

SM-Helsingborg 2016

d) FS fick en ögonblicksbild över status på DSFs placerade
pengar.
FS beslutade att till nästa möte be Hans Björkborg om ett
underlag kring varför pengarna är placerade där de är och om
han har förslag på eventuella omplaceringar.

Placeringar
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197
a) 11-13/11 hålls RIF i Falun, Lena, Sven och Angelica
representerar vid RIF och de extra insatta RF/SISUstämmorna som kommer att hållas under helgen. Samtliga FSledamöter uppmanades att läsa igenom arbetsmaterialet till
RIF inför nästa FS-möte, då underlaget är en av byggstenarna
till vår egen Verksamhetsplan så vi jobbar i linje med RF och
den samlade idrotten.

Anmälda ärenden
Riksidrottsforum (RIF)

b) En tidplan för revision och FM-handlingar presenterades
och FS beslutade att lägga styrelsemöte 25-26 februari för att
färdigställa alla möteshandlingar och skriva under
handlingarna. De ledamöter som inte kan närvara får
tillsammans med kansliet säkerställa att alla
namnunderskrifter finns i tid.

Tidplan, revision, FM-Handlingar

c) DSF har sedan några år försökt ”arbeta bort” Ungdoms- SM
som en klass på ordinarie SM. Dels pga att det inte betraktas
av RF som en SM-klass och dels för att vi vill att deltagande på
SM ”bör” starta i äldre åldrar. Mästerskap kräver prestation
eller har en förväntan på deltagaren om prestation och yngre
ska inte ha prestationsfokus i sitt tävlande. Det ska vara
individuellt utvecklingsfokus. När reglementet för Disco och
Hiphop skrevs, råkade en skrivning kring USM komma med.
FS beslutade att:
- Alla i de högsta öppna klasserna stipulerade i respektive
dansgrens reglemente i åldrar 13 - ca 17 får delta i JSM.
- Äldst i ett par/duo ska vara minst 13 år, året för tävlingen

USM

d) FS beslutade att SM i följande klasser ska genomföras
under 2017:
BRR:
Lag-SM: JSM, SM
Boogie Woogie: JSM, SM, 35+SM
Bugg: JSM, SM, 35+SM
Dubbelbugg: JSM, SM
Lindy Hop: JSM, SM
Rock ´n´Roll: JSM, SM

SM Klasser 2017

TIODANS:
Tiodans: JSM, SM
Standard: JSM, SM
Latin: JSM, SM
DISCO
Solo: JSM, SM
Duo: JSM, SM
Small team: JSM, SM
Big team: JSM, SM
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HIPHOP
Solo: JSM, SM
Duo: JSM, SM
Small team: JSM, SM
Big team: JSM, SM
e) Frågor uppstår ofta kring vilka tävlingar som är ok att dansa Tävlingar som våra medlemmar
på, beroendes på vem som är arrangör.
får delta i
FS beslutade att tävlingar utanför idrottsvärlden, är att
betrakta som fritid och då är dansarna fria att göra som de vill
och ställa upp på de tävlingar de önskar. DSF har heller inte
för avsikt att stänga av någon dansare som dansat utanför vår
organisation.
f) Sista dagen att svara på remissen kring ny organisation var
20 oktober, då hade endast VOU inkommit med svar, och de
ställde sig positiva till förslaget.
FS beslutade att anta den nya organisationsstrukturen och
börja arbeta med att införliva den rent praktiskt.

Organisationsförändringar

198
a) Ingen rapport fanns.

VO Tiodans
Rapport

b) Lars Walin önskar bli entledigad som ordförande i VOTIO.
FS accepterar hans begäran och tackar för hans arbete inom
förbundet.

Entledigande, dnr 246:2016

199
a) VO-protokoll 11 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 11

b) VO-protokoll 12 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 12

c) FS beslutade att förlänga förordnandet som
domarexaminatorer BRR för Bengt Hellsten och Lennart
Haglund till och med 2019-09-30

Förlängning examinatorer, dnr
273:2016

d) FS beslutade att förordna Emil Eriksson som examinator
inom BRR, samtliga grenar, från och med 2016-10-31 till och
med 2017-09-30.

Ny examinator, dnr 274:2016

200
a) Ingen rapport.

VO Linedance
Rapport

b) FS beslutade att förlänga förordnandet som domare inom
Linedance för Josefin Blomkvist, Pernilla Bäckström, Helene
Callmyr, Nicholas Court, Therese Gustafsson och Elisabeth
Lindqvist till och med 2017-12-31 samt att förlänga Josefin
Blomkvists förordnande som tävlingsledare inom Linedance
till och med 2017-12-31.

Förlängning av
domarförordnanden, dnr
268:2016
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201
a) VO-protokoll från 161002 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Elit
Protokoll 161002

202
a) Anna-Lena gav en muntlig komplettering till den inskickade
rapporten.
FS beslutade att anta den föreslagna utbildningsstrukturen
och godkänna Ann Stålhammar som utbildare ”Basutbildning
inom Tiodans” till och med 2016-12-31

VO Utbildning
Rapport

203
a) Protokoll 7 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Juridik
Protokoll 7

204
a) Ingen rapport fanns.

VO Marknad och Kommunikation

b) FS beslutade att ansöka om medlemskap i Sportalliansen

Sportlotteriet, dnr 277:2016

205
a) Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

206
a) Ingen rapport fanns.

Idrottslyftet
Rapport

207
a) Ingen rapport.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Se punkt 197, f.

Ändrad organisation

c) Ingen rapport

IT-samordning

d) Ingen rapport.

Sport Campus Sweden

e) Ingen rapport.

West Coast Swing

f) Ingen rapport.

Dans i skolan och fritids

g) FS beslutade att Lena Arvidsson representerar DSF på
WADFs AGM.

Internationellt arbete –
representation WADF AGM

h) Ingen rapport.

Föreningar och Distrikt

i) Ingen rapport.

Stimulansbidragsprojekt

j) Ingen rapport.

Tävlingsutveckling

k) Via mailbeslut 160928 har FS beslutat att Jimmy Karlsson
är TL/TK inom Disco/Hiphop till och med 2017-12-31.

Disco/Hiphop – förordnande som
TL/TK
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208
a) En skrivelse kring SM 2017 har inkommit och besvarats.

Inkomna skrivelser
Angående SM 2017, dnr 246:2016

b) Ett brev utan avsändare har inkommit till kansliet ang.
domaruttagning till GEDs tävling 160924. Styrelsen har tagit
del av brevet men besvarar inte anonyma brev.

Anonymt brev ang.
domaruttagning till GEDs tävling
160924

c) FS beslutade att nominera Eva-Lena Åström Söderlind till
RF/SISUs valberedning. Kansliet ansvarar för att skicka in
nomineringen.

Val av valberedning RIM 2017

d) DSF har inga ytterligare förslag på nomineringar till RS/FS

Val till RIM

209
a) Bordlagd.

Åtgärdslistan
Genomgång

210
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden

211

Nästa möte




23 november kl 13 på kansliet, lunch serveras från 12 för de
som önskar och anmält sig till Angelica
6 december telefonmöte 19.30

212
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Thomas Claesson

Ordförande

Lena Arvidsson
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