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112
MÖTETS ÖPPNANDE
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla Närvarande ledamöter
välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Mark Hanzon-Dalling för
Erik Hellners och Birgitta Andersson för Anna-Lena Holgersson.
b) Till sekreterare valdes Mark Hanzon-Dalling, till
justeringsman Johan Hörman

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

113
a) FS-protokoll 6 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 6-2016

b) Mailbeslut 160510, Johan Hörman tredje ledamot i VU,
Verkställande utskottet.

Mejlbeslut ledamot VU

114
Thomas Claesson har begärt tjänstledigt i sex månader till
annat förbund. Beslut taget att bevilja Thomas Claesson sin
tjänstledighet.
Lena Arvidsson berättar om medarbetarsamtal med kansliets
personal och uppdaterar oss i detta arbetet. Rapporter gicks
igenom om olika projekt.

Personal och kansli
Rapport

115
a) Ekonomiuppföljningen för maj månad gicks igenom.

Ekonomi
Budgetuppföljning april månad

b) Budget för VO MK föredrogs av Johan Hörman.
Sven Knutson och Lena Arvidsson återkommer med nytt förslag
till budget gällande VO MK, för senare mailbeslut.

Budget VOMK

116
För att kunna hantera beslutsärenden som kräver snabbt beslut
under sommaren, föreslås att VU på delegation från FS får ta
beslut på enklare ärenden eller ärenden som FS redan tagit
beslut på men som kräver viss justering.
Övriga ärenden som kräver snabbt beslut får ske per capsulam.
FS beslutade enligt förslaget.

Anmälda ärenden
Delegation beslut under
sommaren
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117
Ingen rapport inkommen.

VO Tiodans
Rapport

118
a) VO-protokoll 4 lades till handlingarna

VO BRR
Protokoll 4

b) VO-protokoll 5 lades till handlingarna

Protokoll 5

c) VO BRR föreslår FS att godkänna Andreas Larsson som
domare steg 2 i Lindy Hop.
FS beslutade enligt förslaget.

Domarexamination; dnr
151:2016

d) Begäran om entledigande som ledamot i VO BRR har
Entledigande; dnr 152:2016
inkommit från Mikael Åhnberg. FS accepterar hans begäran och
tackar honom för allt arbete hans arbete och engagemang inom
förbundet.
119
Ingen rapport inkommen.

VO Linedance
Rapport

120
VO-protokoll 5 lades till handlingarna.

VO Elit
Protokoll 5

121
Förelåg förslag på utbildare inom socialdanskonceptet i vals,
foxtrot, tango, cha-cha-cha, salsa, rumba, single- dubbel- och
trippeltime swing, bachata samt merengue.
FS beslutade enligt förslaget att utse följande personer som
utbildare för socialdanskursledare Nivå 1:
Cecilia Erling, Tony Irving, Kjell Pettersson, Agneta Rodriques,
Lola Svenson, Ann Stålhammar, Tobias Wallin, David Watson
och Malin Watson.
Uppdrogs åt VOU att fortsätta jobba med konceptet.

VO Utbildning
Godkännande av utbildare; dnr
166:2016

122
a) VO-protokoll 4 rotokollet lades till handlingarna

VO Juridik
Protokoll 4

b) Förslag på ändringar i TR BRR godkändes; se bilagor.

Ändringar TR BRR; dnr 156158:2016

c) Förslag på sammanslagning av TR/TB BRR godkändes.

Sammanslagning TR/TB BRR;
dnr 159:2016

d) Förslag på Etikregler bordlades. Uppdrogs åt Johan Hörman
att kontakta Erik Hellners för redaktionella förtydliganden.

Etikregler; dnr 161:2016

e) FS beslutade enligt det underlag Erik Hellners lämnat till FS.

Disciplinärenden; dnr 145:2016
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123
Ingen rapport fanns.

VO Marknad och Kommunikation

124
Inget att rapportera i dagsläget.

Aktivas kommitté
Rapport

125
Inget att rapportera i dagsläget.

Idrottslyftet
Rapport

126
FS beslutade att gå på offerten från Choice Nacka
förbundsmöte den 8-9 april 2017.
Utvärdering från förbundsmötet 2016 visade att mötet
genomförts på ett bra sätt och att arbete och erfarenhetsutbyte
mellan föreningar varit uppskattat. Utvärderingen kommer att
gås igenom mer i detalj innan planering för nästa
förbundsmöte.

Förbundsmöte
FM 2017

127
a) Jan Falk beskrev projektet New Judging System och hur
arbetet fortskrider. Jan kommer att utverka ett beslutsunderlag
i frågan. Mailbeslut kan köras innan den 28/6 2016. Kommer
beslut i frågan.

Projekt och uppdrag
NJS

Rapport

Utvärdering FM 2016

b) Utifrån de nyckeltal FS hittills följt upp skall Sven föreslå
Riktlinjer-nyckeltal
vilka nyckeltal FS fortättningsvis ska följa upp. Varje FS ledamot
skall fundera på vilka områden som är särskild viktiga att följa
upp och hur. Inputs och förslag som skall presenteras för FS till
nästa möte i augusti 2016.
c) Kort genomgång av matrisen över VO:s framtida behov av
samarbeten inom olika områden. Några frågor redan
agendasatta på VO-ordförandemöte som hölls 2016-05-16.

Ändrad organisation

d)Inget att rapportera i dagsläget.

IT-samordning

e) Inget att rapportera i dagsläget.

Sport Campus Sweden

f) Inget att rapportera i dagsläget.

West Coast Swing

g) Inget att rapportera i dagsläget.

Dans i skolan och fritids

h) Inget att rapportera i dagsläget.

Internationellt arbete

i) Inget att rapportera i dagsläget.

Föreningar och Distrikt

j) Inget att rapportera i dagsläget.

Stimulansbidragsprojekt

k) Inget att rapportera i dagsläget.

Tävlingsutveckling
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128
Inkomna skrivelser
a) Brev har inkommit från medlemsförening som inte har råd
Brev ang medlemsavgiften: dnr
att betala medlemsavgiften då de själva inte tar ut någon avgift
138:2016
från sina medlemmar. Föreningen önskar därför få slippa betala
avgiften 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 sin
kommun om aktivitetsbidrag.
b) FS beslutade att dela ut Sundsvalls Dansteams stipendium till SDT-stipendium; dnr 97 och
DK Quick & Quick, med tillägg att FS begär uppföljning hur
153:2016
pengarna används och önskar att föreningen berättar på
kommande FM om hur arbetet gått.
129
Bordlades

Åtgärdslistan
Genomgång

130
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden

131
- 28 juni telefonmöte 19.30
- 27-28 augusti arbetshelg Stockholm
- 20 september telefonmöte 19.30
- 26 oktober telefonmöte 19.30
- 11-13 november fysiskt möte, ev i Falun i samband med RIF
- 6 december telefonmöte 19.30

Nästa möte

132
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Mark Hanzon-Dalling

Lena Arvidsson

Johan Hörman
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Dnr 156:2016

Beslutsunderlag ändring av TR B4.1 Sammanslagning av
klasser
Förslag
Det finns idag ett flertal klasser som regleras i reglemente när dom skall genomföras som
egna klasser. Detta bör brytas ut i likhet med hur man ombildar ex S-klass.
Då det oftast är opraktiskt att så sent som på tävlingsdagen ändra om klasser ska slås ihop
eller inte, föreslås att den framförhållning som krävs beslutas av TL. Dvs. TL kan några
dagar före tävlingen ta beslutet om klasserna skall slås ihop eller inte, och tävlingen
genomförs så oavsett antalet par på tävlingsdagen.
Föreslagen ändring:
B4.1 Sammanslagning av klasser
Se även kapitel 5.1.3 i den generella delen.
Om sammanslagning sker över regelgruppsgränser tävlar paren/triorna om det är möjligt
enligt tävlingsreglerna i den klass de tillhör.
Fö r att S-klass ska genomfö ras som egen klass krä vs att minst 8 par kommer till start.
Vid fä rre antal tä vlande ska S-klass slå s samman med A-klass. Fö r att BWVA ska
genomfö ras som egen klass krä vs att minst 8 par kommer till start.
Om BWVB slå s samman med BWVA genomfö rs finalerna enligt RG1, ö vriga omgångar
enligt RG2.
Vid sammanslagning rä knas par tillhö rande BWVA bort och par tillhö rande BWVB få r
uppflyttningspoä ng i fö rhå llande till deltagande par i BWVB.
För vissa klasser kan det gälla särskilda krav på antalet deltagare (aktiva
anmälningar en preciserad innan tävling enligt TLs beslut) för att genomföras som
egen klass.
Dessa klasser och krav meddelas av DSF senast den 1 april för att gälla kommande
tävlingsår (1/7-30/6).
Behandlat av VO Juridik 2016-05-17, Gunnar Söderlind
B4.1 Sammanslagning av klasser
För vissa klasser kan det gälla särskilda krav på antalet deltagare (aktiva
anmälningar en preciserad tid innan tävling enligt TLs beslut) för att genomföras
som egen klass.
Dessa klasser och krav meddelas av DSF senast den 1 april för att gälla kommande
tävlingsår (1/7-30/6).
I övrigt ändringar som ovan!

Godkänt av VO Dans BRR 2016-05-18, Thomas Nilsson
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Dnr 157:2016

Beslutsunderlag ändring av TR B7.1 Start i rätt klass
Förslag
Huvudsyftet med förslaget är att tydliggöra i vilken klass man skall starta som nytt par.
Avsnittet B7.1 har under lång tid haft svårtolkade skrivningar och senaste om skrivningen
tappade bort en aspekt.
Senaste omskrivningen avsåg att tillse att par där båda dansarna är S-klassade inte skall
starta i B-klass. Fenomenet med dansare från olika åldersgrupper, som tas om hand av
regelgruppsindelningen, föll då bort.
Den föreslagna ändringen försöker göra följande:


återinföra regelgruppsstrukturen, dvs. dansare med olika åldrar skall hamna rätt



säkra att nya par av etablerade dansare inte hamnar för lågt i nivå, men ändå måste
via egna resultat ta sig uppåt genom att:
 se till att dansare som har olika nivå startar i den lägre dansarens nivå
 se till att dansare som har samma nivå börjar en nivå under deras nivå

Den andra punkten är extra svår att hitta en bra skrivning för eftersom S-klass ligger i
samma regelgrupp som A-klass och S-klassade dansare bör betraktas ligga i en nivå över Aklass och två nivåer över B-klass.
Föreslagen ändring:
B7.1 Start i rätt klass

Par/trio där ingen tävlat tidigare, startar i lägsta öppna klass i aktuell åldersgrupp.
Dansare som tävlat högre än R-klass får ej starta i R-klass. Paret/trion startar då i närmast högre
öppna klass i aktuell åldersgrupp.
Om ingen klass i aktuell åldersgrupp är öppen i regelgruppen, startar paret/trion i lägsta öppna
klass i närmast högre åldersgrupp.
Alla par/trior som inte tidigare dansat tillsammans startar i aktuell åldersgrupp enligt
följande:
 om dansarna tillhör olika regelgrupper startar paret/trion i den regelgrupp som den
lägst klassade dansaren tillhör
 om dansarna tillhör samma regelgrupp och någon är S-klassad startar paret/trion i
A-klass i aktuell regelgrupp
 om dansarna tillhör samma regelgrupp och ingen är S-klassad startar paret/trion i
en regelgrupp lägre
Om ingen klass är öppnad i aktuell regelgrupp startar paret/trion i lägsta öppna klass i
aktuell åldersgrupp.
Alla par/trior som inte tidigare dansat tillsammans startar i aktuell åldersgrupp i en klass lägre än
den lägst klassade dansaren om detta är tillåtet, annars i samma klass som den lägst klassade
dansaren. Om det skulle finnas fler klasser i denna regelgrupp startar paret/trion i den lägsta
klassen i regelgruppen.
Par/trio flyttar till högre klass enligt reglerna i B7.2
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Behandlat av VO Juridik 2016-05-17, Gunnar Söderlind
B7.1 Start i rätt klass
…..
Om ingen klass i aktuell åldersgrupp är öppen i regelgruppen, startar paret/trion i lägsta öppna
klass i närmast högre åldersgrupp.
Alla par/trior som inte tidigare dansat tillsammans startar i aktuell åldersgrupp enligt
följande:
 om dansarna tillhör olika regelgrupper startar paret/trion i den regelgrupp som den
lägst klassade dansaren tillhör

…..
I övrigt enligt förslaget ovan.

Godkänt av VO Dans BRR 2016-05-18, Thomas Nilsson
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Dnr 158:2016

Beslutsunderlag ändring av TR B7.2 Uppflyttning till högre
klass samt B6.1 Allmänt (Klassindelning)
Förslag

VO BRR föreslår att ett tillägg görs i B7.2 som förhindrar att par med ålder för 35+ inte kan flytta
från VR till VB utan måste flytta till 35B.
Samtidigt förtydligas att barn som frivilligt flyttat från Barn R till Ungdom R inte kan flytta till
Ungdom B innan de åldersmässigt blivit Ungdom.

Motiv
Med nuvarande regler kan ett par som tävlar i 35R ta sig till 35A utan att prestera någon som helst
resultat genom att flytta till VR (samma regelgrupp) och därefter välja att gå till VB och därifrån till
35A.
Nuvarande regler är också otydliga avseende barnpars deltagande i Ungdomsklass och kan tolkas
så att barnpar kan flytta till UB.
Dom föreslagna förändringarna innebär att flytt till N-systemet alltid görs till den åldersgrupp som
paret faktiskt har, oavsett om man i R-systemet kunnat välja annan åldersgrupp.
Observera alltså att med de föreslagna ändringarna kommer barnpar inte att kunna flytta till Nsystemet eftersom där inte finns någon öppen klass, utan måste vänta till de blivit ungdom enligt
åldersreglerna dvs 12 år. De kan dock fortsatt välja att tävla i UR för ökat motstånd.

Föreslagen ändring:

Text i fetstil är tillägg till dagens skrivning.

B7.2 Uppflyttning till högre klass

...
Par/trio har rätt att fritt välja när de vill flytta från R-klass till närmast högre öppna klass. Par som
uppfyller ålderskraven för 35+ eller äldre flyttar till närmast högre öppna klass i rätt
åldersgrupp.
...

Behandlat av VO Juridik 2016-05-19, Gunnar Söderlind
B6.1
Allmänt
... Öppning respektive stängning måste meddelas samtliga medlemsföreningar senast tre månader i
förväg. Om Barnklass inte öppnats i grenen får Barnpar/-trior delta i Ungdomsklass.

B7.2 Uppflyttning till högre klass

...
Par/trio har rätt att fritt välja när de vill flytta från R-klass till närmast högre öppna klass. Sådan
flyttning sker alltid till klass i parets/trions rätta åldersgrupp enligt B5.
Paret/trion börjar i högre klass utan uppflyttningspoäng.
Barn i R-klass kan fritt välja att flytta till ungdom R-klass.
...
Godkänt av VO Dans BRR 2016-05-19, Thomas Nilsson
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