SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 6-2016
Plats:
Datum:
Närvarande:
Adjungerade:

Telefonmöte
2016-04-26

§§ 90-111
Tid:

19.30-22.00

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

90
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

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

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

91
a) FS-protokoll 4 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 4

b) FS-protokoll 5 godkändes och lades till handlingarna.

FS-protokoll 5

92
FS fortsatte konstituera sig enligt följande:

Konstituering








VU – Lena Arvidsson och Erik Hellners tills vidare
Policys och riktlinjer – ej klart
IT-system – Mark Hanzon Dalling
Årsbok – Johan Hörman
Bredd/motion/socialdans – Birgitta Andersson
Linedance – Birgitta Andersson

93
a) Ingen rapport fanns.

Personal och kansli
Rapport

b) Kansliet har gjort en checklista över vad vi ska tänka på vid
godkännande av medlemsansökningar. Listan skickas till VO
Juridik för info och eventuella synpunkter.

Checklista ansökningar
medlemskap

94
Alexandra di Zazzo föredrog budgetuppföljningen för mars.

Ekonomi
Budgetuppföljning mars

95
a) Bordlades till nästa möte.

Anmälda ärenden
Delegation VU

b) Arbete har pågått med att undersöka möjligheten att
införliva Disco och Hiphop till DSF:s verksamhet.
FS beslutade att DSF tar in Disco och Hiphop som danser i
förbundets verksamhet.

Nya danser
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c) Lena Arvidsson gav en rapport från dialogmöte med RF.

Rapport SF-dialog

96
a) FS-protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Tiodans
Protokoll 2

b) Förslag till nytt TR Tiodans förelåg.
FS beslutade godkänna förslaget, men uppdrogs åt VO Tiodans
att göra vissa redaktionella ändringar.

Nytt tävlingsreglemente

97
a) Ingen rapport fanns.

VO BRR
Rapport

b) VO BRR föreslår att Ewa Hägglund flyttas ner ett steg till
TL/TK steg 1 då Ewa inte deltagit på TL-seminariet de två
senaste åren samt inte genomfört eller accepterat någon tävling
under det senaste året.
FS beslutade återremittera ärendet till VO BRR för
förtydligande.

Nedflyttning TL/TK; dnr
122:2016

98
a) Bea Lundh önskar bli entledigad som ordförande för VO
Linedance.
FS accepterar Beas önskan och tackar för hennes arbete inom
förbundet.

VO Linedance
Avsägning uppdrag; dnr
115:2016

b) För att verksamheten inte ska stanna upp, beslutade FS att
Jochen Römling får uppdraget att fortsätta driva och utveckla
verksamheten.

Verksamhetens fortsättning

99
VO-protokoll 4 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Elit
Protokoll 4

100
a) VO-protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Utbildning
Protokoll 2

b) Anteckningar från VO Utbildnings arbetsmöte gicks igenom
och lades till handlingarna.

Anteckningar arbetsmöte

101
a) Erik Hellners gav en kort muntlig rapport.

VO Juridik
Rapport

b) Kort information om arbetet med DSF Etikregler.

Etikregler

102
a) Ingen rapport fanns.

VO Marknad och Kommunikation

b) Förelåg förslag att utse Jochen Römling som ledamot i VOMK.
FS beslutade enligt förslaget.

Ny ledamot; dnr 116:2016

Rapport
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103
a) Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

104
a) Ingen rapport fanns.

Idrottslyftet
Rapport

105
a) Konstaterades att FM gick bra, med många engagerade
deltagare. En utvärdering kommer att göras.

Förbundsmöte
Sammanfattning

106
a) Ingen rapport fanns.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Ingen rapport fanns.

Ändrad organisation

c) Ingen rapport fanns.

IT-samordning

d) Inget att rapportera.

Sport Campus Sweden

e) Ingen rapport fanns.

West Coast Swing

f) Ingen rapport fanns.

Dans i skolan och fritids

g) Rapport från WRRC årsmöte gicks igenom och lades till
handlingarna.

Internationellt arbete – rapport
från WRRC årsmöte

h)Diskuterades våra Specialdistriktsförbunds (SDF) framtid.
Margaretha Bäck kontaktar Yvonne Sollenberg om den
pågående utredningen. Angelica Källström arbetar med en
föreningsanalys för att se hur våra föreningar mår.

Föreningar och Distrikt –
utredning distrikt

i) Inget att rapportera.

Stimulansbidragsprojekt

j) Inget att rapportera.

Tävlingsutveckling

107
a) Ansökan om RF:s förtjänsttecken ska vara inne senast 1
oktober. Uppdrogs åt Alexandra di Zazzo att komma in med
förslag på nomineringar. Mottagaren måste ha fått DSF:s guldmärke innan.

Inkomna skrivelser
Ansökan RF:s förtjänsttecken
Dnr 91:2016

b) Brev har inkommit från en medlemsförening angående
medlemsavgiften. Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift
från sina medlemmar och anser därför att de inte har råd att
betala medlemsavgiften till DSF.
FS svarar att vi inte kan särbehandla våra medlemmar, utan vi
måste följa förbundets stadgar, som säger att medlemmar ska
betala beslutad medlemsavgift. FS föreslår att föreningen kan
ansöka om Idrottslyftsmedel samt att de kan kontakta
kommunen om aktivitetsbidrag.

Brev angående medlemsavgift;
dnr 110:2016
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c) Förelåg tre ansökningar om bidrag ur Sundsvalls Dansteams
(SDT) stipendium.
FS beslutade att bevilja dnr 97 bidrag, men att man först
önskar få in en tidsplan och budget för projekten innan man
beslutar om belopp.

Bidragsansökningar SDTstipendium; dnr 96, 97 och
103:2016

108
a) Bordlades.

Åtgärdslistan
Genomgång

109
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden

110

Nästa möte




Söndagen den 29 maj kl 9 i Halmstad
Tisdagen den 28 junikl 19.30 Genesys

111
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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