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1. Allmän beskrivning
Svenska Danssportförbundet, DSF har skapat vissa grenspecifika verksamhetsområden som ansvarar
för all administration, utveckling, utbildning inom den nationella grenverksamheten och för svensk
representation i internationell tävlingsverksamhet samt förbundets landslag och elitsatsning inom
respektive grupp av danser.

2. Kommittén för Linedance
Linedancekommittén, LD har det totala ansvaret för verksamhetsområdet Linedance i
Sportsdansformen.

3. Organisation
Linedancekommittén består av minst 6 personer. Samtliga personer är utsedd av
DSF:s Förbundsstyrelse.
•
•

Kommittéordförande
4–5 övriga representanter från var och en av de respektive arbetsgrupperna inom Linedance

En kontaktperson (ledamot eller suppleant i Förbundsstyrelsen) ska utses av Förbundsstyrelsen och
ska agera kontakt mellan Förbundsstyrelsen och Linedancekommittén
Linedancekommittén kan inom sig utse en vice ordförande.
Kommittén har ett möte i månaden, vilket bestäms som sista punkt i dagordningsprotokollet, oftast
den sista måndagen i varje månad. Varje arbetsgrupp lämnar en rapport till DSF:s styrelse senast tre
dagar efter mötet i varje månad.
Varje arbetsgrupp har ett möte, vilket bestäms som sista punkt i dagordningsprotokollet, oftast den
första måndagen veckan i varje månad.
Varje arbetsgrupp rapporterar till kommittén inom Linedance senast tre dagar efter mötet i varje
månad.

4. Ansvarsområden
Linedancekommittén ansvarar för att bedriva allt inom sitt verksamhetsområde Linedance utifrån de
mandat de fått från Förbundsstyrelsen godkänd verksamhetsplan.
Linedancekommittén har ansvar för samarbete inom samtliga av Förbundsstyrelses utsedda
Samarbetsområden (SO) genom att utse en representant till att delta i respektive aktuell
samarbetsgrupp.
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Linedancekommittén har ansvar för att upprätta och behålla kontakt med de internationella
organisationer där DSF är medlem i, kring allt som berör Linedance.

5. Arbetsgrupper
Linedancekommittén har skapat fem olika arbetsgrupper. De är:
1.
2.
3.
4.
5.

Tävlingsgruppen
Utbildare instruktörer, tränare och domare
Team Sweden, LD
Mediagruppen
Föreningskontakt och utveckling

Samtliga medlemmar inom en arbetsgrupp utses av Linedancekommittén.
Arbetsgrupperna får sitt uppdrag från Linedancekommittén gällande ta ansvar för ett specifikt område
inom Verksamhetsområdet Linedance.

5.1.

Tävlingsgruppen

Linedance omfattar idag Classic Linedance med dess sex motions.
Tävlingsgruppen har ansvar för all organisation som är kopplad till följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.2.

Tävlingskalender
Tävlingssanktion
Tävlingsorganisation – och struktur
Genomförandet av tävling
Tävlingsregler
Tävlingsbestämmelser
Tävlingssekretariat och deras utbildning
Uppflyttningspoäng
Samarbete med Vote4dans
Samarbete med dans.se
Samarbete inom gemensam SM projektgrupp
Koordinera ovan nämnda och samarbeta med kansliet

Tränar- och domargruppen

Denna grupp har ansvar för all organisation i sakfrågor angående tränare och domare inom Linedance.
Detta omfattar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildning/ fortbildning kursinstruktörer
Utbildning/ fortbildning tränare
Utbildning/ fortbildning domare
Organisation av domare/ tränare kongresser
Kvalitetssäkring av domare och behörigheten
Svensk domaruttagning till internationella tävlingar
Uttagning av domare till nationella tävlingar
Att samarbeta med föreningar och distrikt för att anordna utbildningar inom Linedance
Att översätta utländska tränarutbildningar till svenska diplom
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•

Att hålla kontakt med utländska/ internationella domare och tränare inom ramen för
utbildning/ fortbildning.

•
•

Anpassning/ uppdatering av DSF:s utbildningar för att tillmötesgå DSF/RF krav
Att samarbeta med kansliet för uppdatering

5.3.

Team Sweden, LD

Team Sweden Linedance, LD är den arbetsgrupp som har hand om landslaget, internationell
representation och elitsatsning. Denna arbetsgrupp är vilande tills vidare.

5.4.

Mediagruppen och utveckling

Denna grupp ansvarar, i samarbete med VO MKK, för:
•
•
•
•
•
•
•
•

5.5.

Kontakt med DansTV.se
Instagram
Facebook
Linedance promotion
Schemaläggning av streaming av tävlingar
Årsboken
Samarbeta DSF kring marknadsföring
Samarbeta med kansliet

Föreningskontakt

Föreningsgruppen ansvarar för:
•
•
•
•

Vara första kontakten för DSF:s föreningar som vill ha hjälp med frågor som Linedance
Hjälpa föreningar att komma igång med en ny verksamhet inom Linedance
Samarbeta med kansliet
Samarbeta med distrikt angående frågor inom Linedance

6. Kansli
Kansliet stödjer i mån av tid Verksamhetsområdet Linedance i sin verksamhet genom att utföra
diverse administrativa funktioner och koordineringsuppdrag åt kommittén och arbetsgruppen för
Linedance.
Linedancekommittén och tillhörande arbetsgrupper ska förse kansliet med all information de behöver
för att bedriva en servicetjänst gentemot DSF anknutna medlemsföreningar, dansare, tränare och
domare.
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7. Uppföljning
Instruktionen utvärderas årligen av Förbundsstyrelsen. Linedancekommittén har därför ansvaret att
följa upp alla tagna beslut och se till att detta rapporteras till Förbundsstyrelsen.
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