SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 17-2017
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefonmöte
2017-12-18

§§ 262-281
Tid:

19.30-22.00

Lena Arvidsson, Erik Hellners, Anna-Lena Holgersson, Margaretha Bäck,
Jan Falk, Joachim Sköld, Mark Hanzon Dalling, Tony Irving §§ 262-263,
265a, 267 och 272
Sven Knutson
Alexandra di Zazzo, Carl Sääv

262
MÖTETS ÖPPNANDE
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
Närvarande ledamöter
välkomna. Tjänstgörande suppleant: Mark Hanzon Dalling för Sven
Knutson.
b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till justeringsperson
Margaretha Bäck.

Sekreterare och
justeringsperson

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

263
a) Protokoll 16 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 16-2017

b) Ett tillägg gjordes till protokoll 15 § 238 Anställning av
projektledare:
”Joachim Sköld, Tony Irving och Margaretha Bäck reserverar sig
mot hur anställningsproceduren gått till, men uttrycker fullt
förtroende för den rekryterade”.

Tillägg protokoll 15-2017

264
Med anledning av att kansliet förnärvarande är underbemannat,
diskuterades möjlighet att ta in en extra resurs.
FS beslutade följande:
1 ett inriktningsbeslut om att ta in en ersättare för Malin Träff,
2 att undersöka om Frida Lundström skulle kunna vara lämplig
som ersättare. Uppdrogs åt Lena Arvidsson att inkomma med
underlag till FS,
3 att uppdraget är specificerat och tidsbegränsat.
Beslut tas via mejl.

Personal och kansli
Extra resurs

265
a) Ekonomirapport för november gicks igenom.

Ekonomi
Budgetuppföljning november

b) Konstaterades att inget förslag på budget fanns. Uppdrogs åt
Margaretha Bäck och Alexandra di Zazzo att kontakta Sven
Knutson.

Budget 2018

266
a) Information om GS-nätverksträffar.

Anmälda ärenden
Info GS nätverksträffar
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b) Tyvärr ser vi vikande siffror för pardans, det är lika världen
över. Singeldansen däremot ökar. Fortsatta diskussioner på mötet
31 januari.

Nyckeltal

c) Lena Arvidsson presenterade ett utkast till verksamhetsplan för
2018. Uppdaterad version till mötet 31/1. Fortsatt arbete helgen
3-4/3. Inriktning för både 2018-2019 och gruppering.

Strategisk plan
verksamhetsplan 2018

267
a) Protokoll 8 gicks igenom. Frågan om trägolv som inköpts
återremitterades till TEUK med uppdrag att utreda frågan vidare.

Tävling och Evenemang
Protokoll 8

b) Protokoll 9 gicks igenom. I protokollet påpekas att kommittén
saknar tydliga ansvarsområden.
Arbete pågår med instruktioner för kommittén. Förslag kommer
till mötet den 31/1.

Protokoll 9

c) Tony Irving informerade om status för arbetet med jubiléet.

Jubileum

268
a) Protokoll 9 gicks igenom och lades till handlingarna.

Tekniska kommittén
Protokoll 9

b) Protokoll 10 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 10

c) Informerades om att Margareta Donosa har valt att inte delta på
omkontroll för BRR-domare och därför har avförts från
domarlistan enligt gällande regler.

Info Avförande av domare BRR

269
a) Lena Arvidsson gav en muntlig rapport.

Elitverksamhet
Rapport

b) FS beslutade förlänga förordnandena för förbundskaptenerna
t o m 2018-12-31.

Förordnanden
förbundskaptener

270
a) Protokoll 10 gicks igenom och lades till handlingarna.

Utbildningskommittén
Protokoll 10

b) Protokoll 11 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 11

271
a) Protokoll 5 gicks igenom och lades till handlingarna.

Juridiska kommittén
Protokoll 5

Marknad och Kommunikation
272
a) En rapport gicks igenom. Ett förtydligande gjordes om vilka som Rapport
ingår som ledamöter i kommittén:
Tony Irving tf ordförande
Kjell Rask ledamot
Karl Lettenström ledamot
Johan Stridh ledamot
Diana Valcu ledamot
Åsa Rönnström ledamot
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Övriga personer i de olika arbetsgrupperna är adjungerade.
b) Utförligare information om Portalen.

Portalen

c) Information om ny streamingleverantör.

Streaming

273
a) Angelica Källström gav en kort muntlig rapport.

Föreningsutveckling
Rapport

b) Information om vilka föreningar som blivit medlemmar under
året samt vilka som utträtt eller lagts ner. Diskussion fördes om
namnet på en av de nya föreningarna. Namnet har dock godkänts
av RF.

Status medlemsföreningar in
och ut

274
a) Ingen rapport fanns.

Idrottsutveckling

275
a) Förbundsmötet hålls 14-15 april 2018 i Nacka. Beslutades att
mötet är på lördagen med start kl 10 och att söndagen ägnas åt
workshops och eventuell information. Avslutning söndag med
lunch kl 13.

Förbundsmöte
Plan

b) Beslut togs om deltagaravgiften för förbundsmötet.
Kostnader deltagande
Information kommer att läggas ut på hemsidan så fort som möjligt.
276
a) Inget att rapportera.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Beslutades att Lena Arvidsson och Jan Falk åker som delegater
på WRRC årsmöte i mars, såvida inte någon från Tekniska
kommittén eller Tävlings- och Evenemangskommittén vill åka.
Anmälan av delegater ska göras senast 15/1.
DSF nominerar Miriam Kerpan Izak som fortsatt ordförande och
Marina Eskolin som fortsatt treasurer. Lena och Jan funderar
vidare på om vi har någon från Sverige på förslag.

Internationellt arbete - deltagande på WRRC AGM
- nominering kandidater WRRC
AGM

c) Inget att rapportera.

Stimulansbidragsprojekt

d) Rapport från projektgruppen för Disco och Hiphop gicks
igenom och lades till handlingarna.

Disco/Hiphop – rapport

e) Ingen rapport fanns.

Linedance

f) Joachim Sköld presenterade en nulägesanalys avseende WCS.
West Coast Swing – rapport och
Mycket fokus har legat på domarfrågan. Bedömnings- och tävlings- nulägesanalys
reglemente samt tävlingsstruktur behöver tas fram. Sedan
behöver vi komma igång med en instruktörsutbildning och
kursledarutbildning.
g) Mark Hanzon Dalling gav en rapport från möte med Parasport.
En styrgrupp och en projektgrupp kommer att bildas tillsammans
med Parasport.

Rullstolsdans – rapport
Styrgrupp o projektgrupp
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FS beslutade att Mark ingår i styrgruppen och att Angelica
Källström ingår i projektgruppen.
277
a) Information om Dopingkommissionens uppföljning av resp SF:s
antidopingarbete.

Inkomna skrivelser
Uppföljning Antidopingarbete

b) Nomineringar av kandidater till Årets Dansförening 2017 gicks
igenom. Alla nominerade föreningars ansökningar är bra. FS
önskar dock mer grundinformation om föreningarna och uppdrog
åt kansliet att inhämta detta. Ärendet bordlades till nästa möte.

Årets Dansförening

c) Information om RF-stämmans uppdrag avseende oberoende
antidopingarbete inom svensk idrott.

Info: Återrapportering frågan
om oberoende antidopingorganisation

d) Information från RF-ordföranden Björn Eriksson.

Brev från Björn Eriksson

e) Information om möten med RF under 2018.

Mötesplan med RF 2018

f) Information om den årliga Idrottens dag på Almedalsveckan. Vi
har tidigare konstaterat att värdet med att delta inte motsvarar
den tid och pengar det kostar, men att vi kan fundera på det igen.
Remitteras till Marknad & Kommunikationskommittén att titta på
det och att inkomma med beslutsunderlag.

Almedalen 2018

278
a) Bordlades.

Åtgärdslistan
Genomgång

279
Inga övriga ärenden fanns.

Övriga ärenden

280

Nästa möte
Mötesplan våren 2018

•
•
•
•

9 januari telefonmöte 19.30 Budget
31 januari arbetsdag på kansliet 8-15 Organisation och strategi
3-4 mars arbetshelg FM-handlingar
13 mars telefonmöte 19.30 reserv

281
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Margaretha Bäck
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