Anteckningar ordförandeträff 2021-02-22
Närvarande: Styrelsen SHDSF, Mia Andersson RF/SISU, Tobias LBH, Åsa och Ulrika GÅS, Emma
och Malin DFDAL, Ida och Yvonne VOLL, Monica Blåa, Malin Tyre

1. Trygg idrott
Lillie-Ann började punkten med att berätta o matt styrelsen och övriga styrelser i alla distrikt
deltagit i en av DSF ordnad information om Trygg idrott som RF har initierat att alla SDF ska
genomföra och föra vidare neråt i organisationerna.
Mia berättade lite om vad utbildningen innehåller:
Jämstaälldhet (40/60 representation i styrelser/valberedningar manligt/kvinnligt),
jämlikhet (Allas lika värde),
På vilket sätt arbetar Danssporten för mer jämlikhet?
inkluderandeidrott.se
Strategi 2025,
RF har en idrottsombudsman@rf.se tel: 08-6274010
Finns även en visselblåsartjänst där man kann vara anonym, är krypterad och
lösenordsskyddad.
Mia Andersson hjälper gärna till med lärgrupper i föreningarna.
Finns Jämställdhetsplan och Likabehandlingsplan i föreningen?
Några föreningar har begärt in utdrag för inte bara barnledare utan även alla ledare/tränare och
även styrelser.

2. Stim/SAMI
STIM = textförfattare och låtskrivares avtal om upphovsrätt
SAMI = artisternas avtal om upphovsrätt, endast svenska artister.
DSF har avtal med båda som gäller för MEDLEMMAR i DSF, förening som är medlem i DSF
gällande träning, kurser och tävling.
Spotify och andra streamingtjänster är ENDAST för privat bruk.
Enklast är att köpa musik (itunes, cd osv) sen är det tillåtet att ha en arbetskopia på
dator/telefon osv. Tänk på att prova på är ju inte medlemmar.

3. Årsmöten
Bättre digitalt än skjuta upp. Kolla stadgarna vad Ni får göra.

4. Tävlingar
DM – tid avsatt i höst v 34-37 för att anordna DM. SM kommer att vara v 49 och endast BRR.
Finns det någon förening som är intresserad av att anordna ett DM?
VOBRR erbjuder sig att hjälpa till med kunskap/tips för att ordna R-tävlingar.

5. Nyhetsbrev
Anmäl Er gärna till nyhetsbrevet. Vi tar gärna emot någon presentation från föreningarna.
Styrelsen vill passa på att tala om att avgiften för 2020 har efterskänkts då det är stora
påfrestningar på föreningarna nu iom Corona.
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6. Engagemang
Fler dylika möten? Hur ofta? Ett/halvår iaf.
Förslag på ämnen (kan mailas in till styrelsen)
Här blev diskussion. Bl a om hur vi kan ha möten mellan föreningarna Önskemålet blev att
distriktet kallar.
På frågan om intresse fanns att få en inspiratör till föreningarnas ledare/tränare blev det ett JA.
Distriktet kollar upp vad som skulle kunna erbjudas. Naturligtvis digitalt.

7. Kontaktlista
Styrelsen önskar att alla föreningar kollar över sina kontaktuppgifter
och mailar in ev förändringar.
TACK till alla som deltog och även bidrog med åsikter och uppslag.
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