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13.00-18.00

Lena Arvidsson, Jimmy Karlsson, Erik Hellners, Anna-Lena Holgersson,
Johan Hörman, Margaretha Bäck, Sven Knutson
Jan Falk, Birgitta Andersson, Mark Hanzon Dalling
Angelica Källström, Malin Träff, Siv Karlsson, Alexandra di Zazzo, Gunilla
Palmgren

213
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade
alla välkomna. Tjänstgörande suppleant: Margaretha Bäck för
Jan Falk.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till
justeringsperson Erik Hellners.

Sekreterare och justeringsperson

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

214
Föregående protokoll 11 godkändes och lades till
handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 11

215
Angelica Källström rapporterade om arbetet på kansliet.

Personal och kansli
Rapport

216
a) Budgetuppföljning för oktober gicks igenom. Resultatet går
mot ett stort plus.

Ekonomi
Budgetuppföljning oktober

b) Lena Arvidsson föredrog RF:s strategiska mål och
Budget 2017 – verksamhetsplan kort
övergripande mål 2025, vilka påverkar vårt fortsatta arbete.
och lång sikt
Kvalitets- och utvecklingsarbete 2017 med stimulansstöd =
träning, tävling, barn, elit.
Genomgång verksamhetsplaner från VO.
Prioområden 2017:
- Utbildning (lägga utbildningsansvaret på kansliet fr o m
2018?)
- Barn- och ungdom (regler, träningskoncept, anpassning
till RF:s 38 punkter)
- Föreningsutveckling (stöttning, kommunikation,
utbildning
- Tävlingsutveckling
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c) Vi har för närvarande ganska mycket pengar på bankkontot. Placeringar
Hans Björkborg har lämnat förslag på olika fonder att placera
en del av pengarna i. Vi avvaktar till nästa FS-möte 6 december
p g a Trump-effeketen. Sven Knutsson inkommer med förslag.
217
a) Utvärdering av LBH som arrangör av VM Rock i Halmstad.
Utveckling av internationella tävlingar kommer att läggas på
Tävlings- och Evenemangskommittén.

Anmälda ärenden
Utvärdering Laxbuggarna (LBH)

b) Mejlbeslut togs 161101 om att DSF ej deltar på Almedalsveckan 2017.

Mejlbeslut Almedalen

218
a) VO-protokoll 5 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 5

b) Nils Björklund har bett om att få bli entledigad som ledamot
i VO Tiodans i samband med omorganisationen 161231. Vi
tackar Nisse för hans engagemang och arbete under alla år.

Entledigande; dnr 283:2016

219
a) Ingen rapport finns.

VO BRR
Rapport

220
Kort information från Jochen Römling.

VO Linedance
Rapport

221
a) Protokoll från 161106 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Elit
Protokoll 161106

b) Frida Lundström önskar bli entledigad som ledamot i VO
Elit. Vi tackar Frida för hennes arbete inom VO.

Entledigande Lundström

c) Även Linus Axelsson och Kristian Gunnarsson önskar bli
Beslut och ärenden
entledigade i samband med avvecklingen av VO Elit 161231. Vi
tackar båda för allt deras arbete inom förbundet.
222
VO-protokoll 6 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Utbildning
Protokoll 6

223
a) Ingen rapport.

VO Juridik
Rapport

b) DSF:s Etikregler fastställdes via mejlbeslut 161031
(bilaga).

Mejlbeslut Etikregler (bilaga)

224
a) Johan Hörman gav en kort muntlig rapport.

VO Marknad och Kommunikation
Rapport

225
a) Ingen rapport.

Aktivas kommitté
Rapport
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226
a) Ingen rapport.

Idrottslyftet
Rapport

227
a) Angelica föredrog uppföljning av FM 2016. De flesta
deltagarna ansåg att upplägg och tidplan var bra, så FS
beslutade att ha samma upplägg och tidplan för FM 2017:
- start lördag kl 10.00 (möte först och sedan ev workshops)
- söndag fortsättning workshops, avslutning vid lunch.

Förbundsmöte
Uppföljning FM 2016

b) Beslutades att avgiften för FM-deltagarna 2017 blir
densamma som 2016.

Kostnader för deltagare

c) Beslutades att delegera till kansliet att fastställa
röstlängden till varje FM och att informera FS när den är gjord.

Delegation fastställande av röstlängd

228
a) FS beslutade att ansvar för att utveckla och driva
jämställdhets- och likabehandlingsfrågor läggs hos rollen
Idrottsutvecklare/sportchef. I arbetet ingår då att följa RF:s
arbete och vid behov revidera DSF:s egna policy, riktlinjer och
planer.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer – ansvar och revision
jämställdhets- och
likabehandlingsplan; dnr 286:2016

b) Beslutades att tillsätta Malin Träff som sportchef fr o m
170101.
Beslutades också att avveckla VO Elit (kommittén) och låta
verksamhet och ansvar gå över till Sportchefen per 170101.
Ett konsultativt elitråd inrättas.
I samband med avvecklingen entledigas också ledamöterna
Linnéa Aronsson och Sofia Andersson per 161231 och vi
tackar dem för sitt arbete inom VO. De erbjuds dock andra
roller inom elitverksamheten.

Ändrad organisation
- Avveckling VO Elit; dnr 285:2016

I och med att Thomas Claesson har slutat, har en del av hans
arbetsuppgifter lagts över på Alexandra di Zazzo, bl a
administrationen av FM, vilket tar mycket tid.
Beslutades därför att lägga över ekonomi- och lönehantering
på RF till en kostnad av ca 90 000 kr/år. Ansvaret ligger dock
fortfarande kvar på kansliet.
Beslutades också att bokslutet 2016 görs av Sven Knutson.
Arvodesram för detta är 15 000 kr. Sven deltog ej i beslutet.
Sven lämnar över till RF tillsammans med Alexandra. Sven
skriver ihop riktlinjer för ekonomihanteringen.

- Information övriga ändringar

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
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g) Ingen rapport.

Internationellt arbete

h) Ingen rapport.

Föreningar och Distrikt

i) Ingen rapport.

Stimulansbidragsprojekt

j) Ingen rapport.

Tävlingsutveckling

k) Mejlbeslut togs 161109 om att förordna Emma Qvant till
domare på D/HH-tävlingen 161112, med rätt att döma både
N- och R-klasser, då det var problem att hitta domare.

Disco/Hiphop – mejlbeslut domare
till tävling 161112

229
Inga inkomna skrivelser fanns.

Inkomna skrivelser

230
Bordlades.

Åtgärdslistan
Genomgång

231
Inga övriga frågor fanns.

Övriga ärenden

232
-

Nästa möte
6 december telefonmöte kl 19.30
11 januari 2017 telefonmöte kl 19.30
25-26 februari– arbetshelg Stockholm
6 mars telefonmöte kl 19.30
29 mars telefonmöte kl 19.30
8-9 april FM

233
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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Etik-regler för DSF

Bilaga

Inledning
Etikreglerna skall vara grunden för alla som arbetar med danssport inom Svenska
Danssportförbundet. Reglerna vilar på grunder från den olympiska rörelsen. Oaktat vad som
beskrivs nedan har DSF att förhålla sig till vad Riksidrottsförbundet (RF) stipulerar och vad
WDSF beskriver i sin ”Code of Ethics”. Detta dokument ska därför ses som riktlinjer för DSF,
men är likafullt bindande för alla berörda personer.

1. Tillämpning
WDSFs regelverk är bindande för alla nationella förbund som tillhör WDSF, vilket DSF gör.
Härvidlag inkluderas tillfällig personal, funktionärer, konsulter och egentligen alla som på ett
eller annat sätt har med WDSF eller nationellt förbund att göra när det gäller de fundamentala
principerna i paragraf 2 nedan.

2. Fundamentala etiska principer
Jämlikhet; är ett absolut krav och det är förbjudet med diskriminering i alla former oavsett
orsak.
Respekt; Trakasserier av vilket slag det än må vara är helt otillåtet.
Vadslagning; Det är förbjudet för alla som omfattas av detta regelverk att medverka i
vadslagning eller att sprida information som kan påverka vadslagning eller spel.
Hälsa; Särskild uppmärksamhet skall ges till barns och ungdomars hälsa och välbefinnande.

3. Integritet hos funktionärer och tjänstemän
Funktionärer och tjänstemän inom DSF skall agera med trovärdighet och behandla
information given i förtroende med respekt.
Domare, funktionärer, sekretariat m.fl. skall handla objektivt och får på inga villkor påverka
tävlingsresultat.
Inga gåvor eller andra former av ersättningar utanför fastställda arvoden,
omkostnadsersättningar och lön får emottagas, utlovas eller begäras, dvs. mutor och
bestickning är förbjudet.
Gästfriheten till befattningshavare inom DSF skall inte överskrida den fastställda standarden.
Befattningshavare inom DSF får inte involvera sig med företag, föreningar eller andra
organisationer som har verksamhet som inte stämmer överens med de olympiska principerna
eller som strider mot detta etiska regelverk.

4. Intressekonflikter
Personer som omfattas av detta regelverk skall, innan de väljs, meddela alla tänkbara
intressekonflikter.
Möjliga intressekonflikter kan t.ex. vara:
o Privata eller personliga intressen som kan påverka uppgiften inom DSF.
o Att personens åsikt är påverkad av att han/hon har eller kommer att ha en relation med
person i en annan organisation och där beslut då kan fattas på felaktiga eller färgade grunder.
o Om person hamnar i en situation där det kan vara intressekonflikt skall denne omedelbart
avbryta denna uppgift. Det kan t ex gälla domare.

5. Styrning och resursanvändning
Resurser inom DSF får bara användas till uppgifter som främjar danssporten.
DSF uppskattar givetvis bidragen från sponsorer, mediabolag eller andra partners, men
sådana bidrag får inte påverka den operativa dansverksamheten. Organisation och
genomförande av mästerskap och andra officiella tävlingar är helt och hållet ett ansvar för DSF
och dess medlemmar.
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6. Förhållande till myndigheter mm
DSF skall sträva efter goda relationer med svenska myndigheter.
DSF skall vara neutrala i politiskt avseende.
Personer engagerade eller anställda av DSF får engagera sig politiskt i Sverige, men sådant
engagemang får inte strida mot de etiska reglerna inom DSF.

7. Hållbarhet
Miljöhänsyn skall tas i samband med event och tävlingar. Naturens resurser skall hanteras
med omsorg.

8. Sekretess
Personal skall inte avslöja saker som de har fått reda på i förtroende såvida de inte är
skyldiga att röja uppgiften som följd av tvingande lagstiftning eller myndighetsbeslut.

9. Brott mot etikregelverket
Brott mot regelverket kan leda till sanktioner oavsett orsak.
Avsikt eller plan att bryta mot regelverket skall också betraktas som ett brott och kan leda till
sanktion. Om personen avbryter sin planering eller ångrar sin avsikt skall det dock inte
betraktas som ett brott.
Även personer som medverkar till brott mot regelverket kan betraktas som brottsutövare.
Att anklaga någon annan för brott mot regelverket, väl vetandes att det inte är ett brott, skall
betraktas som brott.
Att vägra eller undanlåta att ge information till etik-kommitté eller annan av DSF utsedd
grupp att ansvarar för etikfrågor är ett brott mot regelverket.

10. Etik-kommittén
Inom DSF har en etik-kommitté ansvar för att hantera ärenden som direkt eller indirekt har
beröring med detta etik-regelverk. I det fall DSF inte har organiserat en speciell etik-kommitté
skall Förbundsstyrelsen anses vara ansvarig.
En etik-kommitté finns även organiserad inom WDSF och rapporterar till presidiet. DSF har
att, via egen etik-kommitté eller via Förbundsstyrelsen, rapportera tillämpliga regelbrott mot
etik-regelverket där det kan anses vara befogat. Ett exempel på detta är då internationella
tävlingar inom ramen för WDSF’s tävlingsreglemente genomförs i Sverige.
Funktionär eller tjänsteman är skyldig att på anmodan delge etik-kommittén eller
motsvarande information om händelse där brott mot regelverket kan misstänkas.
På tävling skall tävlingskontrollant ha delegerat ansvar för att tillse att detta etik-regelverk
efterlevs och har skyldighet och rätt att inhämta information om misstänkt regelbrott från
funktionärer eller andra berörda personer inklusive tävlingsdeltagare. Tävlingskontrollant
skall rapportera misstänkta brott till etik-kommitté eller motsvarande.

11. Implementering och genomdrivande
DSF skall med rimliga medel och ansträngningar se till att regelverket implementeras och
efterlevs.
Personer som omfattas av regelverket skall vara skyldiga att rapportera misstänkta brott
mot detsamma till etik-kommitté och i förekommande fall skall WDSF’s etik-kommitté
underrättas.
Person som brutit mot regelverket kan utdömas sanktioner. Sådana sanktioner skall följa de
riktlinjer som finns inom WDSF och tillämpas av DSF på motsvarande sätt, men med hänsyn
tagen till vad RFs stadgar stipulerar i 14e kapitlet. I förekommande fall utdömer WDSF
sanktion mot person som begått brott.
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12. Ikraftträdande
Regelverket gäller från 1 november 2016.
Regelverket skall inte gälla retroaktivt.
Om intressekonflikt existerade innan detta regelverk trädde ikraft skall aktuell person ha sex
kalendermånader på sig att åtgärda det så att intressekonflikten upphör. Om så sker kan inte
personen straffas, men om intressekonflikten kvarstår så kan sanktion utfärdas.

Svenska Danssportförbundet styrelseprotokoll 12-2016

7/7

