SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 2-2016
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

DSF kansli, Stockholm
20-21 februari 2016

§§ 22-42
Tid:

Lördag 09.00-18.30
Söndag 09.00-14.00

Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Yvonne Sollenberg, Charlotta Schenholm,
Erik Hellners, Jimmy Karlsson
Håkan Rönnqvist, Anna-Lena Holgersson, Jan Falk, Jochen Römling
Alexandra di Zazzo, Thomas Claesson, Angelica Källström, Hans Björkborg
(efter lunch)

22
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Tjänstgörande suppleant är Jonny Svensson för Jan
Falk.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

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

Sekreterare och justeringsman
Föredragningslistan

c) Föredragningslistan godkändes.
23
a) FS-protokoll 1 godkändes efter redaktionella ändringar.

Föregående protokoll
FS-protokoll 1-2016

b) VU-protokoll 1 gicks igenom och lades till handlingarna.

VU-protokoll 1-2016

24
Personal och kansli
Alexandra di Zazzo gav en kort rapport. Alexandra rapporterade Rapport
att hon tillfrågat RF om eventuella kostnader för flytten med
tanke på bokslutet, men att svar ej inkommit. Vi förutsätter då att
kostnaden är 0 kr.
25
a) Förslag till förvaltningsberättelse förelåg, vilken godkändes
efter några ändringar.

Ekonomi
Förvaltningsberättelse

b) Förelåg förslag på placeringspolicy. Förslaget är bra, men
diskuterades om vi ska ha en aktiv likviditetsplacering. Det
kräver i så fall en likviditetsplan. Bordlades för inhämtande av
synpunkter från Hans Björkborg.

Placeringspolicy

c) Thomas Claesson informerade om medlemsutvecklingen för
de senaste åren.

Medlemsutveckling

26
a) För tävlingsåret 2016 har två världscuper i BW ställts in, vilket
inte är bra för våra dansare. Vi har ställt frågan till WRRC om
möjligheten att i samband med EM i RR och WC i LH i Halmstad
även kunna lägga till några klasser i BW. Både WRRC och LBH är
positiva till detta. Det föranleder dock extra kostnader för BWdomare p g a att det inte examinerats tillräckligt många domare

Anmälda ärenden
Ekonomisk stöttning domare
Halmstad; dnr 17:2016
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som kan både BW och RR. Även sanktionsavgift för de tillagda
BW-klasserna tillkommer. Lena Arvidsson föreslår:
- att tävlingsansvarig Jimmy Karlsson tillsammans med VU och
ekonomiansvarig är de som för dialog och arbetar vidare med
LBH och Hans Björkborg för att komma överens om de
ekonomiska frågorna och även avtalet mellan DSF och LBH.
FS beslutade enligt förslaget.
b) Även arrangören av världscupen i BW och RR i Hammarö,
DTC, kommer att drabbas av extra domarkostnader p g a att det
inte finns tillräckligt många examinerade domare inom båda
grenarna. Lena Arvidsson föreslår att DSF står för den extra
kostnad en ytterligare domarpanel i RR medför.
FS beslutade enligt förslaget.

Extra domare Rock Hammarö; dnr
36:2016

c) Beslutades att någon från kansliet deltar på Idrottsalliansens
årsmöte den 27 april.

Årsmöte Idrottsalliansen

e) FS beslutade utse Ingemar Önnerås till projektledare för SM i
Dans avseende mästerskapen 2017-2019.

Projektledare SM i Dans; dnr
42:2016

27
VO-protokoll 1 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 1-2016

28
a-d) VO-protokoll 12-15 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 12-15:2015

e) Anteckningar från TL-seminariet i januari gicks igenom och
lades till handlingarna.

Protokoll TL-seminarium

29
Förelåg rapport från Bea Lundh om att det är svårt att hitta
personer som är intresserade av att arbeta inom VO Linedance.
Bea föreslår därför att VOL läggs vilande ett tag.
FS inser problemet, men beslutar att VOL ska fortsätta. Ett möte
behövs med Bea, Jochen och någon från valberedningen.

VO Linedance
Rapport

30
a) Protokoll från arbetsmöte 160122 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Elit
Protokoll 160122

b) En kort rapport från VO Elit gicks igenom.

Rapport

31
Protokoll från 160112 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Utbildning
Protokoll 160112

32
a) Erik Hellners gav en kort rapport.

VO Juridik
Rapport

b) Hans Björkborg har gjort en sammanställning över WDSF:s
Code of Ethics på eventuella regler som kan påverka oss.
Uppdrogs åt VOJ att fortsätta bearbeta dokumentet.

Code of Ethics; dnr 12:2016
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33
a) Rapport från planeringsmöte 160122 om portalsida
behandlades. FS hade av olika anledningar inte haft tillgång till
den kravspecifikation som tagits fram. För att vinna tid och räta
ut frågetecken, önskar FS att Daniel Everborn föredrar ärendet
på nästa FS-möte.

VO Marknad och Kommunikation

34
a) Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

35
a) Rapport från beredningsgruppen angående möjliga projekt att
söka bidrag för 2016.

Idrottslyftet
Rapport 160210

36
a) Beslutades att FM börjar kl 10 på lördagen och avslutas senast
kl 14.30 på söndagen.

Förbundsmöte
Tider

b) Förslag på kostnader för deltagare på FM, som funnits hos FS
sedan 160210, fastställdes.

Kostnader deltagande

c) Konstaterades att det saknas inbetalning av medlemsavgiften
från föreningar som normalt brukar betala i tid. En trolig
förklaring är att fakturan som skickades ut i december via
dans.se inte nått alla föreningar. Detta beror i sin tur på
inaktuella e-postadresser i IdrottOnline. Uppdrogs åt kansliet att
kontakta de föreningar som inte betalat. FS godkänner
inbetalningar som gjorts t o m 29 februari. Kansliet tar beslut för
respektive förening och rapporterar till FS.

Rösträtt

d) Årsboken gicks igenom. Arbete med FM-handlingar. FS
beslutade om förslag till prioriterade områden 2016 och förslag
till reviderad verksamhetsidé baserad på RF:s nya, beslutad på
RIM 2015.

FM-handlingar

e) Förelåg förslag på oförändrad medlems- och verksamhetsavgift för 2017.
FS beslutade föreslå FM att besluta enligt förslaget.

Medlemsavgift 2017

37
a) Ingen rapport fanns.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Lena Arvidsson informerade om arbetet med ändrad
organisation.

Ändrad organisation - info

c) Ingen rapport fanns.

IT-samordning

d) Inget att rapportera.

Sport Campus Sweden

e) Angelica Källström gav en rapport från WCS-seminariet.

West Coast Swing - info

f) Ingen rapport fanns.

Dans i skolan och fritids

Planering portalsida
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g) Ingen rapport fanns.

Internationellt arbete

h) Förelåg förslag på uppdrag för våra SDF under 2016:
- säkerställa att alla föreningar i distriktet har en SISU-kontakt
och att föreningen har börjat arbeta tillsammans med SISU enligt
det föreningsutvecklingsinitiativ DSF och SISU har gemensamt.
Distrikten får gärna ta rollen som samordnare.
- Kontakta och genomföra introduktionsutbildningar
tillsammans med SISU i alla nya föreningar i distrikten
- Genomföra minst en DSF-utbildning
- Genomföra DM (distriktsmästerskap)
- Uppmuntra distriktens föreningar att arrangera R-tävlingar.
FS beslutade enligt förslaget. Uppdrogs åt Angelica Källström att
informera våra SDF om uppdragen.

Föreningar och Distrikt – uppdrag

Beslutades också att göra en utredning om huruvida DSF även
fortsättningsvis ska vara indelad i distrikt eller om man kan hitta
en lättare organisation.

DSF:s fortsatta indelning

i) Ingen rapport fanns.

Stimulansbidragsprojekt

j) Ingen rapport fanns.

Tävlingsutveckling

38
a) Förfrågan från Norrbotten-Västerbotten DSF angående ev
resebidrag till föreningar som vill skicka dansare till SM i
Helsingborg.
FS konstaterar att syftet är gott, men att DSF inte har medel att
ge resebidrag. FS uppdrog åt Angelica Källström att svara
Norrbotten-Västerbotten DSF.

Inkomna skrivelser
Resebidrag SM Helsingborg; dnr
34:2016

b) FS beslutade enhälligt att dela ut DSF:s förtjänsttecken till
följande personer:
- dnr 19 SILVER
- dnr 20 BRONS
- dnr 21 GULD
- dnr 30 SILVER
- dnr 37 GULD
- dnr 38 SILVER
- dnr 39 GULD

Ansökan förtjänsttecken; dnr 1921, 30, 37-39:2016

c) FS beslutade att dela ut DSF:s utvecklingsstipendium till
följande dansare:
- dnr 24 (15 000 kr)
- dnr 26 (25 000 kr)

Ansökan utvecklingsstipendium;
dnr 24-29, 33:2016

39
a) Bordlades.

Åtgärdslistan
Genomgång

40
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden
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Nästa möte









Tis 8 mars kl 19.30
Ons 30 mars kl 19.30
Fre 8 april (innan FM)
Lör-sön 9-10 april FM i Nacka
Sönd 10 april konstituerande
Tis 26 april kl 19.30
Lör-sön 21-22 maj fysiskt möte nya FS
Tis 28 juni kl 19.30
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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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