SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 2-2017
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

DSF kansli
2017-02-25--26

§§ 21-40
Tid:

Lördag 09.00-18.30
Söndag: 09.00-14.00

Lena Arvidsson, Sven Knutson, Margaretha Bäck, Erik Hellners, Jimmy
Karlsson, Johan Hörman
Anna-Lena Holgersson, Jan Falk, Mark Hanzon Dalling
Gunilla Palmgren (lördag), Angelica Källström, Alexandra di Zazzo

21
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Margaretha Bäck för
Anna-Lena Holgersson.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till
justeringsperson Johan Hörman.

Sekreterare och justeringsperson

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

22
Föregående protokoll 1 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll
FS-protokoll 1

23
a) Angelica Källström gav en muntlig rapport.

Personal och kansli
Rapport

b) Informerades om att kansliet kommer att delta på
kommittémötena i mån av tid. Avstämning bör dock först göras
med kommittéordförande. Angelica informerar kommittéerna.

Kansliets deltagande på
kommittémöten

24
a) Förslag på årsavgift för 2018 förelåg.
FS beslutade lämna förslaget till förbundsmötet för beslut.
FS beslutade också föreslå till förbundsmötet att ny
medlemsförening betalar 1 500 kr innevarande år vid inträde
första tertial, 1 000 kr andra tertial och 500 kr tredje tertial.
Beslutades även att snarast börja se över övriga av förbundets
avgifter.

Ekonomi
Förslag årsavgift 2018

b) Genomgång av årsredovisningen för 2016. Vi har fört över ej
utnyttjade stimulansstöds- och idrottslyftsmedel till 2017 med
motivering att projekten fortfarande pågår, vilket gjort att vi
minskat resultatet något. Slutrevision sker 1/3 då vi får veta om
revisorerna godkänner detta.

Årsredovisning 2016

25
a) Olika uppslag diskuterades inför 50-årsjubiléet. Margaretha
Bäck och kommittén för Tävlings- och Evenemangsutveckling
arbetar vidare med projektet.

Anmälda ärenden
Jubileum 2018
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b) Lena Arvidsson gav kort information om kontakt med ny
dansorganisation för Hiphop.

Ny dansorganisation; dnr 51:2017

c) Erik Hellners informerade om status angående tidigare
inkommet brev om konkurrerande verksamhet.

Status brev om konkurrerande
verksamhet

26
a) Ingen rapport fanns

Tävling och evenemang
Rapport

b) FS har via mejl 170110 beslutat att förordna följande
personer som tävlingskontrollanter steg 1 samt tävlingsledare i
Disco och Hiphop:
Madelene Zackrisson
Mikael Åhnberg
Judith Martinez Åkesson

Behörighet TL/TK D/HH; dnr
28:2017 (mejlbeslut 170110)

27
a) Ingen rapport fanns.

Teknisk kommitté
Rapport

b) FS har via mejl 170119 beslutat att förordna följande
personer som domare i Disco och Hiphop:
Marcus Larsson
Jesper Jansson
Amanda Staadig
Judith Martinez Åkesson

Behörighet domare D/HH; dnr
17:2017 (mejlbeslut 170119)

28
a) Rapport från sportchefen gicks igenom.

Elitverksamhet
Rapport

b) Inget att rapportera.

Sport Campus Sweden

29
a) Protokoll 1 gicks igenom och lades till handlingarna.

Utbildningskommitté
Protokoll 1

b) Protokoll 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 2

c) Protokoll 3 gicks igenom och lades till handlingarna.

Protokoll 3

d) FS har via mejl 170214 beslutat beviljat dispens för Ann
Stålhammar som utbildare för Danssporttränare Basutbildning
Tiodans till dess att kriterier för utbildare fastställts.

Dispens utbildare; dnr 62:2017
(mejlbeslut 170214)

30
a) Protokoll 1 gicks igenom. Kommittén föreslår att FS utser
Erika Tilly som ny ledamot efter förbundsmötet. Erika är i dag
ledamot i disciplinnämnden men kommer att avgå i samband
med förbundsmötet.
FS beslutade enligt förslaget.

Juridisk kommitté
Protokoll 1

b) Efter några ändringar beslutade FS lämna stadgeändringsförslagen som proposition till förbundsmötet.

Stadgeändringsförslag

Ny ledamot
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31
a) Rapport från MKK gicks igenom.
Kommittén föreslår att Katharina Nilsson utses till ledamot i
MKK samt att Dennis Mohammed entledigas som ledamot och i
stället blir adjungerad på egen begäran.
FS beslutade enligt förslagen.

Marknad och Kommunikation

32
a) Inget att rapportera.

Aktivas kommitté
Rapport

33
a) Inget att rapportera.

Idrottslyftet
Rapport

34
a) Informerades om hur många föreningar som har rösträtt.
Beslutades att mötesförhandlingarna hålls på lördagen, med
start kl 10. På söndagen hålls olika workshops. Avslutning kl 13
med lunch för de som vill.

Förbundsmöte
Förbundsmöte – info rösträtt,
upplägg

b) Arbete med årsmöteshandlingar. Ett första förslag till svar på
motionerna lades. Remitterades vidare till berörda kommittéer
för utveckling av svaren, att fastställas av FS på mötet den 6/3.

Årsmöteshandlingar

35
a) Inget att rapportera.

Projekt och uppdrag
Riktlinjer

b) Bordlades. Uppdrogs åt kansliet att inhämta information från
resp kommitté om vilka som tillkommit resp avgått.

Ändrad organisation – nya
förordnanden

c) Ingen rapport fanns.

IT-samordning

d) FS beslutade att Lena Arvidsson, Marie Strandberg och
Angelica Källström åker som delegater till WDSF:s årsmöte
samt ev WCLDSF:s årsmöte om det hålls samtidigt.

Internationellt arbete – delegater
WDSF årsmöte

e) Inget att rapportera.

Föreningar och Distrikt

f) Ingen rapport fanns.

Stimulansbidragsprojekt

g) Rapport gicks igenom och lades till handlingarna.

Disco/Hiphop

Rapport
Ny ledamot och entledigande

h) Förslag på avsiktsförklaring har inkommit från ParasportParasport; dnr 59:2017
förbundet avseende DSF:s övertagande av danssport för
funktionshindrade. Övertagande kan ske tidigast under 2019. Vi
måste utse 2 pers till styrgrupp samt 2 pers till projektgrupp.
Beslutades att avvakta med styrgruppen till efter FM samt
uppdrogs åt kansliet att ordna bemanningen i projektgruppen.
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36
a) Två ansökningar om bidrag ur DSF:s utvecklingsstipendium
har inkommit.
FS beslutade bevilja 25 000 kr till dnr 24 och 15 000 kr till
dnr 25. Uppdrogs åt kansliet att informera stipendiater och
deras föreningar.

Inkomna skrivelser
Ansökningar DSF utvecklingsstipendium; dnr 24 och 25:2017

b) Beslut om förtjänsttecken togs enligt följande:
dnr 33 GULD
dnr 44 BRONS
dnr 60 GULD
dnr 61 BRONS
Beslutades också godkänna två ansökningar som inkommit för
sent p g a problem med postgången såsom inkomna inom
föreskriven tid. Dessa ansökningar behöver dock korrigeras
något och bordläggs därför till nästa möte.

Förtjänsttecken; dnr 33, 44, 60 och
61:2017

c) IdrottsAlliansen har årsmöte den 26/4. Beslutades att Sven
Knutson går på mötet.

Årsmöte IdrottsAlliansen

d) Diskuterades inkommet brev om Pardans i Sverige. Gunilla
Palmgren bjöds in till diskussionen i egenskap av tidigare
ledamot i VO Tiodans. Uppdrogs åt Erik Hellners och Lena
Arvidsson att svara på brevet.

Pardans i Sverige; dnr 64:2017

e) Anonymt brev angående domares och tränares agerande har
inkommit. Uppdrogs åt kansliet att svara på brevet.

Brev ang domare/tränare; dnr
65:2017

f) Uppdrogs åt kansliet att svara på remiss från RF angående ett
ev vinter-OS i Stockholm.

Remiss – vinter-OS Stockholm

37
Åtgärdslistan behöver ses över och ev göras om.

Åtgärdslistan
Genomgång

38
Arbetet med årsbok 2017 behöver påbörjas redan nu. En
planering behöver göras.
Beslutades att kansliet har ansvaret för att material kommer
in.

Övriga ärenden
Årsbok 2017

39

Nästa möte




6 mars kl 19.30 telefonmöte
29 mars kl 19.30 telefonmöte
8-9 april förbundsmöte Nacka
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40
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Johan Hörman
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