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Styrelseprotokoll nr 9-2016
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Kansliet, Skansbrogatan 7, Stockholm
2016-08-27
Tid:

§§ 153-172
9.00-12,00

Lena Arvidsson, Jimmy Karlsson, Erik Hellners, Jan Falk, Mark Hanzon
Dalling, Johan Hörman, Margaretha Bäck, Sven Knutson §§ 156a, 156c-172
Anna-Lena Holgersson, Birgitta Andersson
Evalena Åström Söderlind, Malin Träff, Alexandra di Zazzo

153
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade
alla välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Mark Hanzon
Dalling för Anna-Lena Holgersson, Margaretha Bäck för Sven
Knutson §§ 153-155, 156b.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till
justeringsperson Jimmy Karlsson.

Sekreterare och justeringsperson

c) Föredragningslistan godkändes med tillägg.

Föredragningslistan

154
a) FS-protokoll 8 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 8-2016

b) VU-protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

VU-protokoll 2-2016

c) Anteckningar från möte med VO-ordförandena 160621
gicks igenom och lades till handlingarna.

Anteckningar möte VO-ordföranden
160621

155
a) Alexandra di Zazzo gav en rapport från kansliet.

Personal och kansli
Rapport

b) Då DSF är på gång med att ta in flera danser, kommer detta
att öka ekonomiadministrationen som idag sköts av Alexandra
di Zazzo.
FS beslutar därför att utse Angelica Källström till kanslichef
fr o m 1/9 och att hon tar över rollen som kanslisamordnare,
teamledare. För övrigt inga förändringar.

Förändring tjänst

156
a) Alexandra föredrog budgetuppföljningen för juli.

Ekonomi
Budgetuppföljning juli

b) Förelåg föreslag till arvoden och sanktions- och arrangörsavgifter inom D, H, F och S.
FS beslutade godkänna förslaget till arvoden med en liten
revidering.
FS beslutade också godkänna att sanktions- och arrangörsavgifterna är desamma som för Tiodans, men att ingen
sanktions- eller arrangörsavgift tas ut under hösten 2016.

Arvoden och sanktionsavgifter
Disco, Hiphop, Freestyle och Show
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c) Många möten och seminarier inom idrottsrörelsen sker på
dagtid vardagar. Det gör att det är svårt för våra ideellt
arbetande inom organisationen att kunna delta. Diskuterades
möjligheten att få ersättning för förlorad arbetsinkomst vid
sådana tillfällen. FS anser att det är rimligt med någon form av
ersättning, specellt vid prioriterade möten dagtid.
Utsågs en arbetsgrupp bestående av Johan Hörman, Mark
Hanzon Dalling, Sven Knutson och Kristian Gunnarsson.
Gruppen har till uppgift att ta fram en instruktion som säger
när ersättning kan utgå, hur mycket och för vem. Delrapport
önskar till FS-mötet 19/9, klar 1/10.

Ersättning förlorad arbetsinkomst

157
a) Förelåg förslag på kriterier för val av tidpunkt på året
avseende SM i Dans. FS beslutade följande:
SM i Dans, vinterveckan
- SM i Dans, vinterveckan, bör i första hand förläggas i
samband med SM-veckan vinter
- Tid och plats är känd och meddelad av RF minst ett år i
förväg. Danser från samtliga grenar bör vara representerade.
- Tävlingens omfattning och längd styrs av SVT och RF, vilket
innebär ”korta klasser och snabba finaler” TV-mässigt.

Anmälda ärenden
Kriterier tidpunkt SM i Dans

SM i Dans, det stora SM:et
- Ska förläggas i samband med långhelg, företrädesvis Kristi
Himmelsfärdshelgen
- Krockar med internationella mästerskap ska undvikas
- Krockar med internationella större tävlingar wc/ranking bör
undvikas och om möjligt undvika krock med Blackpool
- Tillgång på arena och hotellnätter är också styrande
- Samarbete med Destinationsbolag också viktigt
b) DSF firar 50-årsjubileum som förbund 2018. En jubileumskommitté utsågs under ledning av Margaretha Bäck.

DSF 50 år 2018

c) FS beslutade att DSF tar in följande nya danser:
British Freestyle/Discojazz och Slowdance.

Nya danser

d) Beslutades om att DSF ansöker om medlemskap i World
Artistic Dancesport Federation (WADF), förutsatt att
kostnaden motsvarar de förbundsavgifter vi betalar till övriga
internationella förbund vi redan är medlem hos.

Medlemskap i WADF

e) Datum för Förbundsmöte 2018 sattes till 14-15 april.

Datum FM 2018

f) Beslutades att ansökan om SM-status för Disco, Hiphop,
Discojazz och Slowdance ska lämnas in till RF.

Ansökan SM-status Disco, Hiphop,
Discojazz och Slowdance

g) Det kommer att arrangeras två Discotävlingar i höst. De
Discoföreningar som ej är medlemmar får delta ändå (fritt
flöde). Gäller ht 2016. För att få delta på SM i januari, måste
man ha deltagit på en DSF-tävling innan som medlem.

Fritt flöde Disco ht 2016
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158
a) VO-protokoll 4 gicks igenom. Diskussion kring beslut i §2
om tillägg av tävlingsklasser som ej finns inom DSF på tävling i
oktober. Hänskjuts till VO Juridik för vidare hantering.

VO Tiodans
Protokoll 4

159
a) VO-protokoll 6 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 6

b) VO-protokoll 7 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 7

c) VO-protokoll 8 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 8

d) Jan Falk gav en kort statusrapport. NJS kommer att
implementeras i Sverige kvartal 2 2017.

NJS

160
a) Diskuterades Linedancens framtid. Uppdrogs åt Jochen
Römling och Birgitta Andersson att under ett år hitta
intresserade som vill arbeta samt att utveckla verksamheten.
Verksamhetsplan för 2017 behövs.

VO Linedance
Framtid

b) FS beslutade utse Jonas Dahlgren till domare inom
Linedance på ett år.

Domarförordnande; dnr 207:2016

c) Bordläggs. Uppdrogs till Jochen o Birgitta att lämna in
underlag på eventuell förlängning av domarförordnandena.

Förlängning

161
a) VO-protokoll från 160824 gicks igenom och lades till
handlingarna.

VO Elit
Protokoll 160824

b) Nicklas Nyberg har begärt att bli entledigad som förbundskapten inom Rock’n’Roll.
FS accepterar hans begäran och tackar för hans goda arbete
inom förbundet.

Entledigande

162
Ingen rapport fanns.

VO Utbildning
Rapport

163
a) VO-protokoll 5 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO Juridik
Protokoll 5-2016

b) Reglemente för Disco och Hiphop har fastställts via mejl
160714, att gälla fr o m 160902.

Reglemente Disco och Hiphop

c) En överklagan har inkommit från en medlem som blivit
utesluten från sin förening p g a konkurrerande verksamhet.
VO Juridik har utrett ärendet och konstaterar att man inte kan
tala om konkurrerande verksamhet i detta fall och att
uteslutningen därför bör upphävas.

Överklagan om uteslutning ur
förening; dnr 215:2016
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FS beslutade att upphäva uteslutningen. Beslutet ska
meddelas föreningen samt bevis på att uteslutningen har
upphävts ska krävas av föreningen.
d) Förslag på process avseende reglementsändringar
bordlades. Skickas till berörda för genomläsning.

Process reglementsändring

e) VO-protokoll 6 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 6

f) VO Juridik har satt ihop ett dokument som klargör vem som
hanterar disciplinärenden och etiska frågor. Det beskriver
gränsen mellan VO Juridik och Disciplinnämnden.
Tillägg ska göras i VO Juridiks instruktioner att de handlägger
etiska frågor.

Etiska frågor

En översyn behöver göras av våra stadgar när det gäller etiska
frågor och disciplinärenden. Uppdrogs till VO Juridik att till FS
lämna in förslag på ändringar inför FM 2017.
164
a) Ingen rapport fanns.

VO Marknad och Kommunikation

b) En begäran om entledigande som VO-ordförande har
inkommit från Daniel Everborn.
FS accepterar Daniels begäran och tackar för hans arbete inom
förbundet. Johan Hörman går tills vidare in som tillförordnad
VO-ordförande.

Begäran om entledigande; dnr
217:2016

c) Flera SF har fått erbjudande från Sportlotteriet om ett
sponsringssamarbete. Uppdrogs åt Sven Knutson att kontakta
Mattias Hjelmberg på RF och sedan informera Johan Hörman.
Beslut tas via mejl.

Sportlotteriet

165
Ingen rapport fanns.

Aktivas kommitté
Rapport

166
a) Bordlagd.

Idrottslyftet
Rapport

167
a) Ingen rapport fanns.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Diskussioner och grupparbete söndag 28/8.

Ändrad organisation

c) Mark Hanzon Dalling tar över som IT-samordnare från
Jochen Römling. FS tackar Jochen för hans arbete som
samordnare. En sammanställning är på gång över de system
som används samt över vem som gör vad. Instruktion finns
redan.

IT-samordning

d) Ingen rapport fanns.

Sport Campus Sweden
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e) Ingen rapport fanns.

West Coast Swing

f) Ingen rapport fanns.

Dans i skolan och fritids

g) Ingen rapport fanns.

Internationellt arbete

h) Margaretha Bäck gav en kort muntlig rapport. Önskemål
finns från våra SDF om en distriktsträff i januari. Tas med i
budgetarbetet för 2017.

Föreningar och Distrikt

i) Ingen rapport fanns.

Stimulansbidragsprojekt

j) Ingen rapport fanns.

Tävlingsutveckling

l) FS beslutade utse Judith Martinez Åkesson till internationell Disco/Hiphop
domare inom Disco och Hiphop.
168
Inga inkomna skrivelser fanns.

Inkomna skrivelser

169
Bordlades.

Åtgärdslistan
Genomgång

170
RF bjuder in till en hearing om spelmarknaden. Beslutades att
Johan Hörman deltar.

Övriga ärenden
Hearing spelmarknaden

171

Nästa möte







19 september telefonmöte
26 oktober telefonmöte
11-13 november i Falun. Lena Arvidsson tar reda på vad som
kommer att tas upp. Jan Falk anmält förhinder, dömer VM
BW.
6 december telefonmöte

172
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Jimmy Karlsson
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