Presentation inför DSFs förbundsmötet 17 april.
TEAMS.
Förbundsmötet genomföras digital, vilket begränsar möjligheterna till helt öppen dialog. Därför
genomförs några presentationer under lördag förmiddag innan det formella förbundsmötet som
börjar kl. 13.00. Deltagandet vid förmiddagens presentationer är frivilligt. Förmiddagens upplägg är
tänkt att möjliggöra längre presentationer, än på förbundsmötet, med möjlighet till att ställa frågor och
samtidigt förenkla själva förbundsmötet.
Förmiddagens pass är uppdelat i fyra presentationer med tillhörande frågestund plus ett extra inslag
från vår partner Folkspel. Presentationerna kan ta kortare tid om det finns färre frågor och mindre
dialog vid respektive del. Observera att förmiddagens presentationer INTE är en del av det formella
förbundsmötet och att INGA BESLUT fattas under förmiddagen.
Förmiddagens presentationer är för dig som anmält dig till förbundsmötet. Teams kommer att
användas vid förmiddagens presentationer. Anslut, i god tid innan, genom att klicka på länken nedan
för att ansluta. När ni är med i mötet ska MICKEN vara AVSTÄNGD. När man vill ställa en fråga räcker
man upp handen eller skriver frågan i chatten så blir man tilldelad ordet för att ställa frågan

Tider-innehåll-länkar till underlag
9.00

Inledning Året som gått

9.45

Genomgång av ekonomidelen i förvaltningsberättelsen samt presentation av
Proposition 2: Förändring av verksamhets- och STIM/SAMI-avgiften för
2021
Bakgrund: Med anledning av det föregående årets resultat samt nuvarande läge med Covid-19
bedömer förbundsstyrelsen att det finns ett värde i att stötta föreningarna genom att slopa
verksamhets- och STIM/SAMI-avgiften för 2021. Då denna avgift är beslutad av förbundsmötet
2020, kan den inte ändras av förbundsstyrelsen om inte förbundsmötet ger styrelsen i uppdrag att
justera den för 2021.

10.30

Styrelsens förslag till Verksamhetsinriktning 2021 - 2022

11.15

Proposition 1: Ändring/komplettering av DSF:s stadgar
Bakgrund: Förbundets stadgar och tävlingsregler har i enlighet med 11 kap 2 § 3 st RF:s stadgar på
delegation granskats av RF:s kansli och dess juridiska avdelning. Vid genomgång av de av förbundet
i november 2020 insända stadgarna och tävlingsreglementena, har RF inte funnit något som skulle
påkalla ändring av stadgarna utifrån sina regler. RF har dock lämnat nedanstående synpunkter att
ligga till grund för en fortsatt stadgeöversyn. Bakgrunden till ändringarna framgår av texten före
respektive ändringsförslag underrespektive paragraf

11.30

Presentation av Folkspel

11.50

Avslut

13.00

Förbundsmötet startar via EasyMeet, info och instruktioner finner ni i separat

Genom ett samarbete mellan Danssportförbundet och Folkspel ges alla dansföreningar en
möjlighet att tjäna extra pengar till föreningen genom att sälja Folkspels produkter.

dokument.

Anslut till mötet: Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Läs mer | Mötesalternativ

