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Föredragningslista 
1 Mötets öppnande 
2 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval 

av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden 
3 Val av mötesfunktionärer 

a) ordförande 
b) sekreterare 
c) två justeringspersoner, att jämte ordförande justera mötets protokoll 
d) erforderligt antal rösträknare 
e) redaktionskommitté 

4 Fråga om mötets behöriga utlysande 
5 Fastställande av arbetsordning för mötet 
6 Fastställande av föredragningslista för mötet 
7 Kandidatnominering för val enligt punkterna 13-20 
8 Behandling av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för senast förflutet 

verksamhets/räkenskapsår: 
a) styrelsens verksamhetsberättelse 
b) styrelsens förvaltningsberättelse och fondförvaltning 
c) revisionsberättelse. 

9 Beslut om disposition av årets resultat 
10 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
11 Behandling av 

a) förslag till verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar 
b) styrelsens propositioner 
c) motioner som getts in i den ordning som anges i 3 kap 8 §, 
d) fastställande av årsavgifter för nästkommande år 
e) fastställande av arvode till förbundsstyrelsen 
f) fastställande av officiellt kungörelseorgan 

12 Kandidatplädering 
13 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år 
14 Val av halva antalet (minst tre) ordinarie ledamöter för en tid av två år 
15 Eventuellt fyllnadsval för ledamöter som avgått under mandatperioden 
16 Val av tre suppleanter för en tid av ett år 
17 Val av ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år 
18 Val av halva antalet övriga ledamöter i disciplinnämnden för en tid av två år 
19 Val av en revisor och dennes personliga suppleant med uppgift att granska verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år, (beträffande kompetens 
m.m. se 5 kap) 

20 Val av ordförande för valberedningen för en tid av ett år samt halva antalet (två) 
ordinarie ledamöter för en tid av två år 

21 Beslut om val av ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter 
22 Mötets avslutning 
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Rösträtt 
I förteckningen nedan redogörs för vilka 
föreningar som har rösträtt enligt DSF:s 
stadgar 7 kap 5§. 

 
 

Bergslagens Danssportförbund 

Aros Ballroom and Latin Club 
Black River Dance Club Örebro 
Dansföreningen Valley River Linedancers 
Dansklubben Dancemania 
Dansklubben Hedemora Svänggäng 
Dansklubben Rockrullarna 
La Danzers Dansklubb 
Mälardalens Dansklubb 

 
Mittnorrlands Danssportförbund  
Dansklubben Altira  
Danssportklubben Spirorna Härnösand 
Offerdals Dansklubb 

 
Norrbotten-Västerbottens 
Danssportförbund 
Dansföreningen Dundretbuggarna 
DSF Norrskensdansarna 
DSF Pitéswänget 
Föreningen Lycksele Bugg & Swing 
Föreningen Umeå Dansimperium 
Rytmik- och Balettföreningen 
Skellefteå Dansklubb 
Umeå Dansklubb 
 
Skåne-Hallands Danssportförbund 
Dansföreningen Dansa Åh Le 
Helsingborgs Dansförening 
Lunds Dansklubb Gåsasteget 
Söderåsens DK Blåa Skor 
Tyresvingen Gammeldansförening 
Varbergs Sportdansklubb 
Vollsjö Danssportsklubb 
Öresunds Dansförening 
 
Sydöstra Danssportförbund 
Dansklubben Danzvett 
Dansklubben Gullabo Swingers 
Dansklubben Svänggänget Sävsjö 
Jivers Dancingclub 
Nässjö Sportdansklubb 
Tipsy Dansklubb 
Vimmerby Sportdansklubb 

Stockholm-Upplands 
Danssportförbund 
Alemana Dansklubb 
Bromma Sportdansklubb 
Dansklubben Nackswinget 
Ebba Dansklubb 
Föreningen Dedicated Dance Club 
Föreningen Olands Bugg & Swing 
Föreningen Saltsjöbadsbaletten 
Solna Sportdansklubb 
Stockholms Dansklubb 
Swedish Motion In Line Dansförening 
Tyresö Danssportklubb 
Uppsala Bugg o Swing Society 

 

Västergötlands Danssportförbund 
Alingsås Dansklubb 
Borås Dansförening 
Independance Danssportklubb  
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 

 
Västsvenska Danssportförbundet 
Danceclub Team Gothenburg Elite Dance 
Dansföreningen Munkbuggarna 
Dansföreningen Victory Dance Academy 
Dansklubben Magic Göteborg 
Dansklubben Rocksulan 
DK Donnum Ferrum Göteborg 
Hammarö Dancing Team Club 
Mölndals Danssportklubb 
 
Östra Danssportförbundet 
Club Tdans 
Dansklubben Mälarbuggarna 
Linköpings Sportdansklubb 
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Totalt är det 61 röstberättigade föreningar, fördelade enligt följande: 
 

SDF Antal föreningar 
med rösträtt 

Bergslagens DSF 8 
Mittnorrlands DSF 3 
Norrbotten-Västerbottens DSF 8 
Skåne-Hallands DSF 8 
Sydöstra DSF 7 
Stockholm-Upplands DSF 12 
Västergötlands DSF 4 
Västsvenska DSF 8 
Östra DSF 3 
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Förslag till arbetsordning vid DSF Förbundsmöte 2023 

Registrering av ombud 
Varje ombud ska registrera sig innan möte för att upptas i röstlängd som röstberättigad. 
Registrering bekräftas genom att varje ombud får röstkort samt namnskylt. 

Närvaro förutom FS, ombud och andra personer i tjänst 
Vid Förbundsmötet (FM) får danssportdistrikten, VO- och STÖD-medlemmar inom DSF närvara 
samt föreningsmedlemmar. Efter beslut av årsmötet (enkel majoritet) kan press/media och andra 
personer eller organisationer närvara.  

Yttrande och förslagsrätt 
Ombud, förbundsstyrelsens ledamöter, 
förbundsmötespresidium och revisorer 

Yttrande- och förslagsrätt 

Motionär Yttrande- och förslagsrätt i vad avser egen 
motion 

Valberedningen Yttranderätt i frågor de berett 

Ledamöter i förbundets verksamhetsområdens 
och stödområdens kommittéer, RF:s representant 
och kansliets personal 

Yttranderätt 

Annan närvarande person Yttranderätt efter FM:s enhälliga beslut 

Begära ordet – lämna förslag 
• Begära ordet genom att räcka upp handen. Ordföranden eller sekreteraren, efter beslut 

dem emellan, noterar den anmälda talaren på talarlista. 
• Varje talare får tala i max fem minuter. 
• Om mer tid önskas av talaren, får denne på nytt begära ordet och noteras sist i talarlistan. 
• Alla förslag som FM ska behandla, förutom rena bifalls-/avslagsyrkanden, måste lämnas 

in skriftligen till ordföranden och formuleras som förslag/yrkanden till beslut, utom vid 
ordningsfråga; se nedan. 

• Alla förslag på FM protokollförs. Styrelsens förslag är huvudförslag. 
 

Rösträtt 
Endast de valda ombuden som finns på den av FM fastställda röstlängden har rösträtt. Det är inte 
tillåtet att överlåta rösträtt till någon efter att röstlängden är fastställd. 

Sekretariat, protokoll 
FM väljer sekreterare som ska ansvara för mötesprotokollet. Så snart som möjligt efter FM och 
efter godkännande av justeringspersonerna, kommer ett beslutsprotokoll att publiceras på 
hemsidan. Utöver mötesordföranden justeras mötets protokoll av de av FM valda 
protokolljusterarna. 



7 

   
 

 

Omröstning 
När debatten är avslutad, frågar ordförande om FM är redo att gå till beslut. Ordföranden 
redovisar de yrkanden/förslag som kommit in, samt föreslår i vilken ordning de ska behandlas 
(propositionsordning). 

Beslut 
• Om inget annat anges i DSF:s stadgar avgörs vid omröstning alla frågor med enkel 

majoritet (absolut eller relativ). 
• För beslut i sakfrågor krävs absolut majoritet (mer än hälften av antalet avgivna röster, 

”blank röst” räknas inte). 
• Personval avgörs genom relativ majoritet (de som fått högsta antalet röster är valda 

oberoende av hur det antalet förhåller sig till totala antalet röster). I händelse av lika 
röstetal, ska om nödvändigt en andra valomgång genomföras för att skilja kandidaterna 
åt. I händelse av lika röstetal i den andra omgången ska lotten avgöra. 

• För bifall till stadgeändring krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
 

Redaktionskommitté 
Redaktionskommittén väljs av FM och ska bestå av två ledamöter. Redaktionskommittén kan 
vara FM behjälplig med att utarbeta förslag som krävt utredning eller med förslag som i 
formuleringshänseende hänskjutits till redaktionskommittén när ett direkt avgörande inte 
kunnat ske. 

Sakupplysning 
Sakupplysning kan begäras av någon som har viktiga fakta att tillföra debatten eller vill rätta 
felaktigheter som använts i debatten. Sakupplysning ska motiveras för ordföranden och bryter 
talarlistan. Upplysningen får inte innehålla någon argumentation. Ordföranden beslutar om 
sakupplysningen beviljas. 

Replik 
När någon blir medvetet misstolkad eller personligt angripen i en debatt kan denne begära 
replik. Replik bryter talarlistan och får därför inte vara mer än ett kort svar från den angripna. 
En replik får inte pågå i mer än max två minuter. Ordföranden beslutar om replik beviljas. Efter 
en replik kan ordföranden bevilja kontrareplik enligt samma princip som för replik. 

Ordningsfråga 
Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis behov av paus/ajournering för t.ex. 
överläggningar mellan ombuden, åsikter om propositionsordningen eller streck i debatten. 
Ordningsfrågor bryter talarlistan. Som regel kräver inte ordningsfråga skriftligt yrkande om inte 
ordföranden begär det. 

Streck i debatten 
Streck i debatten kan föreslås av något av ombuden eller av ordföranden. FM beslutar om att 
streck i debatten ska sättas efter fråga från ordföranden. Då streck i debatten sätts, sätter de som 
vill tala upp sig på talarlistan. När strecket är satt kan ingen ytterligare sätta upp sig på 
talarlistan. 
Innan debatten går vidare med talarna på listan redovisar ordföranden de yrkanden (förslag till 
beslut) som hittills har inkommit och den på talarlistan som tänker lämna yrkanden senare i 
debatten lämnar då in dessa skriftligt, innan debatten fortsätter. Yrkanden får inte tillföras efter 
att streck i debatten har satts. 
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Reservation 
Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att beslutet 
fattats. Reservationen lämnas skriftligen till mötesordföranden, senast vid FM:s avslutande. 
Reservationer protokollförs. 

Val av valberedning 
FM väljer valberedning. Valberedningens uppgift är att bereda personval och lägga förslag på 
dessa vid kommande FM. 

Val/Nomineringsprocedur/Kandidatplädering 
Vid kandidatnominering redovisar valberedningen sitt förslag. Därefter får ombuden föreslå 
(nominera) ytterligare kandidater utöver valberedningens förslag. Efter denna punkt får inga 
ytterligare kandidater föreslås. 
Ifall nominerad person inte blir vald till posten den är nominerad till, tillfrågar 
mötesordföranden om denne vill ställa upp i nästa val. Eventuellt inte närvarande ska tillfrågas 
innan, av förslagsställaren, om de är intresserade att stå kvar i valproceduren. 
Mötet beslutar om kandidaterna ska presentera sig själva. 

Valbarhet 
Utdrag ur 2 kap 2 § DSF:s stadgar 

• ”För valbarhet till organ som väljs av årsmöte inom förbundet, SDF och förening krävs att 
den nominerade är röstberättigad medlem i förening ansluten till DSF”. 

• ”För valbarhet till förbundsstyrelsen krävs dessutom att medlem är permanent bosatt i 
Sverige. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller 
revisorssuppleant.” 

• ”Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen 
eller SDF-styrelsen.” 

• Kravet på medlemskap gäller inte revisor och medlem av disciplinnämnden. 
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Svenska Danssportförbundets verksamhetsinriktning och 
prioriterade områden 2024–2025 
 

Introduktion 
Svenska Danssportförbundet (DSF) ska till varje förbundsmöte föreslå en 
verksamhetsinriktning med tillhörande ekonomisk plan. Verksamhetsinriktningen ger 
styrelsen ledning att styra, leda och prioritera verksamheten för DSF nästkommande år. 
 
Verksamhetsinriktningen utgår från DSF:s Verksamhetsidé, Vision och Värdeord: 
 
Verksamhetsidé 
Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja dansen och danssporten i Sverige i 
överensstämmelse med idrottens mål och inriktning. Vi bedriver vår dansidrott i föreningar för 
att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet. 
 
I takt med att samhället utvecklas och nya mer samtida lösningar och strukturer öppnas upp, 
finns det även utrymme för samverkan med verksamheter som inte primärt drivs i 
föreningsform. Dansens dragningskraft är betydande. Den lockar många deltagare till sociala 
dansarrangemang av vitt skilda slag, till dansklubbar och dansskolor över landet. Dans 
engagerar alla åldrar från barn till seniorer - dans är med i hela livet och skapar meningsfull 
sysselsättning för många. Detta stora intresse gör att dansen även får ett stort kommersiellt 
värde. 
 
DSF söker aktivt samarbeten för att få dansen i Sverige att växa. Ett samarbete med andra 
aktörer med gemensamma intressen ger möjlighet till både utveckling av dansen som aktivitet 
och den samarbetande parten. Den senare ges via samarbetet inblick i våra metoder för att 
utveckla prestation och kvalitet. Inriktningen för DSF är att alltid vara uppdaterad om vad som 
sker i Danssverige, vart vi kan mötas och samverka, men även vad vi kan ge till övriga 
Danssverige som inte har den danskultur som vi har. 
 
DSF är öppet för att ha ett aktivt arbete för att nå ut från Danssporten till den övriga 
dansvärlden och det gör vi med kunskap, samverkan och förståelse för varandras plattformar. 
 
De delar som avser påverkan och beslut inom DSF så krävs medlemskap som förening. 
 
Vision 
”DANS – rörelse hela livet” 
 

Värdeord 
Engagemang, Öppenhet, Ansvarstagande, Tillit och respekt 
 
Utifrån Svenska Danssportförbundets vision, värdeord och Verksamhetsinriktning tar respektive 
verksamhetsområde (VO) fram en Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
Verksamhetsplanen ligger till grund för förbundsstyrelsens budgetprocess inför 
nästkommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen fastställer budget och planer för 
verksamheten för genomförande. 
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Vad har vi att förhålla oss till när vi formar vår Verksamhetsinriktning? 
Svenska Danssportförbundet är ett av många specialidrottsförbund (SF) under 
Riksidrottsförbundet (RF). Vi är en del av idrottsrörelsen och tillsammans med övriga 
idrottsförbund jobbar vi, för att uppnå de idrottsliga övergripande målen som är satta. Vi 
utformar vår Verksamhetsinriktning, aktiviteter och insatser för att vara i samklang med de 
inriktningar svensk idrott tillsammans beslutat om att sträva mot, och utifrån DSF:s 
verksamhetsidé, vision och värdeord samt de behov verksamhetsområden och 
medlemsföreningar har. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår följande prioriterade områden under 2024 och 2025. Planen är 
uppdelad i fem utvecklingsresor som utgår ifrån RF:s Strategi 2025. Utvecklingsresorna 
inbegriper hela DSF:s verksamhet från individ, förening och distrikt till förbundsnivå. 
 
Verksamhetsinriktningens fem utvecklingsresor omfattar 12 mål som anger hur Svenska 
Danssportförbundet ska utvecklas under 2024 och 2025. Indikatorer används för att under 
året följa upp att arbetet fortskrider i enlighet med det som förbunds-mötet bestämt. 

Den moderna föreningen engagerar och attraherar 
DSF:s syn på den moderna och attraktiva föreningen är att: Det är enkelt och välkomnande att 
engagera sig i DSF och DSF:s medlemsföreningar. Föreningarna ska ha en väl fungerande 
organisation och demokratiska processer som tillvaratar medlemmarnas bästa. Föreningarnas 
verksamhet kännetecknas av glädje, engagemang och öppenhet. Verksamheten är utformad så att 
den skapar förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna dansa i livets alla skeden och i 
dess olika former. DSF och DSF:s medlemsföreningar ska vara ett attraktivt och naturligt val för 
alla dans-intresserade. 
 
Mål 1: Svenska Danssportförbundets organisation erbjuder föreningarna en hög servicenivå 
2025.  
 
Indikatorer mål 1:  
 2024: Den utarbetade planen för 2024 innehållande aktiviteter med syfte att höja 
servicenivån är genomförd. 
 2025: 75 % av föreningarna anser att Svenska Danssportförbundet erbjuder en hög 
servicenivå. 
 
Mål 2: Forum för samverkan och utveckling för Svenska Danssportförbundets föreningar och 
deras ledare finns etablerade 2025. 
 
Indikatorer mål 2: 
 2024: Plan för vilka forum för samverkan och utveckling som ska finnas har utarbetats 
och arbetet med att etablera forumen har inletts. 
 2025: Etablerade forum utvärderas och arbetet med att etablera forum slutförs.  
 
 
Mål 3: Svenska Danssportförbundet har 2025 en god och för Svenska Danssportförbundet positiv 
samverkan med aktörer som inte har strukturen ideell förening. 
 
Indikatorer mål 3:  
 2024: Aktivitetsplan är utformad för hur Svenska Danssportförbundets verksamhet 
ska växa och hur förbundets intäkter ska kunna stärkas genom utökad samverkan med aktörer 
som ej har strukturen ideell förening. 
 2024: Strategi finns framtagen för hur Svenska Danssportförbundets föreningar ska 
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kunna samverka med aktörer som inte har strukturen ideell förening och kommunicerad med 
föreningarna. 
 2025: Strategin för hur Svenska Danssportförbundets föreningar ska samverka med 
aktörer som inte har strukturen ideell förening utvärderas och utvecklas vid behov 
tillsammans med förbundets föreningar. 

Inkluderande idrott för alla 
DSF:s syn på inkludering är att: Verksamhet inom förbundet och föreningarna ger människor 
med olika förmågor möjlighet att vara med. Aktiviteter utvecklas och anpassas för att passa fler. 
Möjlighet att träna, tävla, engagera sig och vara delaktig ska vara möjligt oavsett förutsättningar, 
funktionsvariationer, eller bakgrund. Svenska Danssportförbundets verksamhet ska vara fri från 
diskriminering. 
 
Mål 4:  Svenska Danssportförbundets föreningar bedriver 2025 en trygg och välkomnande 
verksamhet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Indikatorer mål 4:  
 Antalet föreningar som har genomgått utbildningen paradans/rullstolsdans ska uppgå 
till minst 8 % 2024 och 15 % är 2025.  
 
Mål 5: Förtroendevalda i styrelserna i Svenska Danssportförbundet samt Special-
distriktsförbunden har 2025 grundkunskaper i att bedriva en trygg och välkomnande 
verksamhet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Indikatorer mål 5:  
 Förbundsstyrelsen ska innan förbundsmötet 2025 skapat sig en grundförståelse eller 
genomgått utbildningar Trygg idrott och Paradans/rullstolsdans/inkludering. 
 Antalet Specialdistriktsstyrelser som skapat sig en grundförståelse eller genomgått 
utbildningar Trygg idrott och Paradans/rullstolsdans/inkludering ska uppgått till 75 % 2024 
samt 100 % 2025.  
 
(kunskapen ska fyllas på löpande för de som inte genomgått utbildning eller blir nyvalda in i 
styrelsen) 

Jämställdhet för en framgångsrik idrott 
DSF:s syn på jämställdhet är att: Alla har samma möjligheter att delta i och utvecklas inom 
Svenska Danssportförbundets verksamhet. Alla föreningar inom DSF ska vara öppna för alla. 
Föreningarna utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Alla 
oavsett kön har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och 
fördelning av uppdrag är utformade så att alla, oavsett kön, får lika stora möjligheter att 
medverka, påverka och utöva ledarskap på förenings- och på förbundsnivå. 
 
Mål 6: 2025 har minst 75 % av styrelserna i Svenska Danssportförbundets föreningar och 
Specialdistriktsförbund en könsfördelning om 40/60. 
 
Indikatorer mål 6:  
 Andelen styrelser som har en könsfördelning 40/60 ska vara 65 % 2024 och 75 % 2025. 
 
Mål 7: Svenska Danssportförbundets har 2025 en väl utarbetad och fungerande plan som aktivt 
används för att 2030 uppnå en jämn könsfördelning inom områdena domare, examinatorer och 
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utbildare. 
 
Indikatorer mål 7:  
 2024: En utarbetad plan för hur Svenska Danssportförbundet ska uppnå en jämnare 
könsfördelning inom områdena domare, examinatorer och utbildare finns på plats. 
 2025: Den utarbetade planen används aktivt och en jämnare könsfördelning än 2023 har 
uppnåtts inom områdena domare, examinatorer och utbildare. 
 
Mål 8: Svenska Danssportförbundets har 2025 en väl utarbetad och fungerande plan som aktivt 
används för att 2030 uppnå en jämn könsfördelning i förbundets verksamhetsområden, stödområden 
och projekt. 
 
Indikatorer mål 8:  
 2024:  En utarbetad plan finns för hur Svenska Danssportförbundet ska uppnå en jämnare 
könsfördelning inom förbundets verksamhetsområden, stödområden och projekt. 
 2025: Den utarbetade planen används aktivt och en jämnare könsfördelning än 2023 har 
uppnåtts inom förbundets verksamhetsområden, stödområden och projekt. 

En ny syn på träning och tävling 
DSF:s syn på träning och tävling är att: Träning, uppvisning och tävling utformas så att dansare 
och tränare/ledare mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Utveckling av aktiva 
utformas så att fler får bättre fysiska och psykiska förutsättningar att idrotta, vilket skapar 
förutsättningar för dansare ska nå sin fulla potential. Föreningarna kompletterar varandra och 
samverkar både med varandra och med andra aktörer för att skapa en bra miljö för att utveckla 
dansen, dansarna och organisationen. 
 
Mål 9: 2025 finns ett attraktivt, åldersanpassat och centralt utbildningssystem, för danskursledare 
och tränare i samtliga dansgrenar och det ägs av Svenska Danssportförbundet.  
 
Indikatorer mål 9:  
 Andel av föreningarna som har ledare som har gått utbildningarna för dansledare ökar 
med 10 % per år från och med 2024. 
 
Mål 10: Svenska Danssportförbundet har 2025 ett brett och attraktivt utbud av danstävlingar, 
arrangemang och event i olika nivåer och för olika åldrar inom förbundets dansgrenar. 
 
Indikatorer mål 10: 
 Framtagna handlingsplanerför 2024 respektive 2025 är genomförda, med målsättning att 
erbjuda ett brett och attraktivt utbud av danstävlingar, arrangemang och event i olika nivåer, för 
olika åldrar och inom förbundets dansgrenar. 
 Antalet föreningar som har genomgått utbildningen vaccinera klubben ska uppgå till 
minst 30 % 2024 och 75 % år 2025. 

Ett stärkt ledarskap 
DSF:s syn på ledarskap är att: Tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt 
DSF:s värdegrund och utvecklingsmodell. Ledarskap i förbundets föreningar genomsyras av ett 
gott bemötande. Förutom kunskaper inom dans är ett gott ledarskap baserat på inkludering och 
likabehandling. Att vara ledare/tränare inom DSF och DSF:s medlemsföreningar ska vara ett 
attraktivt och naturligt val för alla som vill leda dans. 
 
Mål 11: 2025 utövar ledare i föreningar anslutna till Svenska Danssportförbundet sitt ledarskap 
enligt idrottsrörelsens och Svenska Danssportförbundets värdegrund.  



13 

   
 

 

 
Indikatorer mål 11:  
 Andel av föreningarna som har genomgått digital utbildning för föreningsledare är 75 
% 2024 och 100 % 2025. 
 
Mål 12: Svenska Danssportförbundets verksamhet är 2025 utformad så att den erbjuder miljöer 
som attraherar unga upp till 25 år att bli och vara ledare/inneha förtroendeuppdrag. 
 
Indikator mål 12:   
 Antalet unga ledare/unga med förtroendeuppdrag (upp till 25) inom Svenska 
Danssportförbundet ökar med minst 20 per år jämfört med 2023. 
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Propositioner 
 

Proposition1: Ändringar i stadgar. 
 

1 Kap 1, 3, 5 och 9 §§ 
Allmänna ändringar och förtydliganden. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § Ändamål 
− − − − − 
Svenska Danssportförbundet, i dessa 
stadgar benämnt Förbundet, har till 
uppgift att främja dansen och danssporten 
i Sverige i överensstämmelse med 
idrottens mål och inriktning. Vi bedriver 
vår dansidrott i föreningar för att ha roligt, 
må bra och utveckla människor under hela 
livet. Förbundet ska arbeta efter de 
gemensamma normer och riktlinjer som 
finns inom den svenska idrottsorganisa-
tionen och som Riksidrottsförbundet ger 
uttryck för i ”Idrotten vill” 

1 § Ändamål 
− − − − − 
Svenska Danssportförbundet, i dessa 
stadgar benämnt Förbundet, har till 
uppgift att främja dansen och danssporten 
i Sverige i överensstämmelse med 
idrottens mål och inriktning. Vi bedriver 
vår dansidrott i föreningar för att ha roligt, 
må bra och utveckla människor under hela 
livet. Förbundet ska arbeta efter de 
gemensamma normer och riktlinjer som 
finns inom den svenska idrottsorganisa-
tionen och som Riksidrottsförbundet ger 
uttryck för i ”Idrotten vill” och som 
implementeras i Dansen Vill. 
 

3 § Tillhörighet 
− − − − − 
Förbundet är medlem i Sveriges 
Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till 
World Dance Sport Federation (WDSF), 
World Rock´n´Roll Confederation (WRRC), 
World Swing Dance Council (WSDC) och 
World Artistic Dance Federation (WADF). 
 
Förbundet är också anslutet till Sveriges 
Olympiska Kommitté (SOK) som 
”recognised”. 
 

3 § Tillhörighet 
− − − − − 
Förbundet är medlem i Sveriges 
Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till 
World Dance Sport Federation (WDSF), 
World Rock´n´Roll Confederation (WRRC), 
World Artistic Dance Federation (WADF) 
och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). 
 
 

5 § Distriktsorgan 
− − − − − 
Förbundets regionala organ 
(distriktsorgan) är specialidrotts-
distriktsförbund (SDF). 

5 § Distriktsorgan 
− − − − − 
Förbundets regionala organ 
(distriktsorgan) är 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och 
också benämnda danssportdistrikt. 
 

9 § Stadegeändring 
− − − − − 
Förslag till ändring av dessa stadgar får - 
förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen 
framföras av distriktsorgan eller röst-

9 § Stadegeändring 
− − − − − 
Förslag till ändring av dessa stadgar får 
skriftligen framföras av danssportdistrikt 
eller röstberättigad medlemsförening 
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berättigad medlemsförening senast den 1 
december. 
 

senast 1 december. Därutöver får 
förbundsstyrelsen lägga förslag 
(proposition) till förbundsmötet som 
skickas ut i samband med övriga 
handlingar enligt 3 Kap, 6§. 
 

 

2 Kap 3 § 
Ändring av rubrik för att följa Riksidrottsförbundets (RF) lydelse 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
3 § Legitimationskort 3 § Fritt tillträde till tävling och 

uppvisning 

 
 

3 Kap 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 och ny 12 §§ 
Allmänna ändringar/ förtydliganden samt förslag om lekmannarevisorer. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § Sammansättning 
− − − − − 
Ledamot av förbundsstyrelsen får inte 
vara ombud. 

1 § Sammansättning 
− − − − − 
Ledamot (inkl. suppleant) av 
förbundsstyrelsen får inte vara ombud. 

2 § Rösträtt 
− − − − − 
Medlemsförening måste, för att tilldelas 
rösträtt, senast 31 januari ha fullgjort 
sina stadgeenliga åligganden enligt 7 kap, 
5 § punkt 2 och 3. 

2 § Rösträtt 
− − − − − 
Medlemsförening måste, för att tilldelas 
rösträtt, ha fullgjort sina stadgeenliga 
åligganden enligt 7 kap, 5 § punkt 2 och 
3. 

4 § Beslut 
− − − − − 
Med undantag för de i 1 kap 9 och 10 §§ 
nämnda fallen avgörs vid omröstning alla 
frågor genom enkel majoritet. 
 
 
 
 
− − − − − 
Vid omröstning, som inte avser 
personval, ska vid lika röstetal gälla det 
förslag som biträds av ordföranden om 
denne är röstberättigad. Är han inte 

4 § Beslut 
− − − − − 
Med undantag för de i 1 kap 9 och 10 §§ 
nämnda fallen avgörs vid omröstning alla 
frågor genom enkel majoritet. För beslut 
i sakfrågor erfordras absolut majoritet. 
Med absolut majoritet menas mer än 
hälften av antalet avgivna röster. 
 
− − − − − 
Vid omröstning, som inte avser 
personval, ska vid lika röstetal gälla det 
förslag som biträds av ordföranden om 
denne är röstberättigad. Är hen inte 
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röstberättigad, avgör lotten. röstberättigad, avgör lotten. 

5 § Beslutmässighet samt yttrande- 
och förslagsrätt 
− − − − − 
Yttranderätt tillkommer RF:s 
representant, ledamöter i förbundets 
verksamhetsområden och kommittéer, 
förbundets arbetstagare och med mötets 
enhälliga samtycke annan närvarande. 
 

5 § Beslutmässighet samt yttrande- 
och förslagsrätt 
− − − − − 
Yttranderätt tillkommer RF:s 
representant, ledamöter i förbundets 
verksamhetsområdens och 
stödområdens kommittéer, förbundets 
arbetstagare och med mötets enhälliga 
samtycke annan närvarande. 
 

6 § Tidpunkt och kallelse till 
förbundsmötet 
− − − − − 
Senast fyra veckor före mötet ska 
• föredragningslista, 
• verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning, 
• verksamhetsplan,  
• styrelsens förslag (propositioner), 
• inkomna motioner (åtföljda av 
styrelsens yttrande), sändas till 
röstberättigade organisationer. 
 

6 § Tidpunkt och kallelse till 
förbundsmötet 
− − − − − 
Senast fyra veckor före mötet ska 
• föredragningslista, 
• verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning, 
• verksamhetsinriktning 
• styrelsens förslag (propositioner), 
• inkomna motioner (åtföljda av 
styrelsens yttrande), sändas genom e-
post till röstberättigade organisationer. 

 
7 § Ärenden vid förbundsmötet 
− − − − − 
 
 
 
 
 
 
11. Behandling av 
a) förslag till verksamhetsplan med 
ekonomiska förutsättningar, 
b) styrelsens propositioner, 
c) motioner som getts in i den ordning 
som anges i 3 kap 8 §, 
d) fastställande av årsavgifter för 
nästkommande år, 
e) fastställande av arvode till 
förbundsstyrelsen samt 
f) fastställande av officiellt 
kungörelseorgan. 
 
19. Val av en revisor och dennes 
personliga suppleant med uppgift att 
granska verksamhet, räkenskaper och 
förvaltning inom förbundet för en tid av 

7 § Ärenden vid förbundsmötet 
− − − − − 
Ny punkt 
7. Kandidatnominering avslutas 
 
Numrering efteråt 8–19 ändras 
automatiskt vid beslut. 
 
11. Behandling av 
a) förslag till verksamhetsinriktning  
 
b) styrelsens propositioner, 
c) motioner som getts in i den ordning 
som anges i 3 kap 8 §, 
d) fastställande av årsavgifter för 
nästkommande år, 
e) fastställande av arvode till 
förbundsstyrelsen samt 
f) fastställande av officiellt 
kungörelseorgan. 
 
19. Val av en auktoriserad revisor och 
dennes personliga suppleant med uppgift 
att granska verksamhet, räkenskaper och 
förvaltning inom förbundet för en tid av 
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ett år, (Beträffande kompetens m.m. se 5 
kap). 

ett år, (Beträffande kompetens m.m. se 5 
kap). 
 
Ny punkt 
20. Val av två lekmannarevisorer med 
uppgift att granska verksamheten ur ett 
demokratiskt perspektiv för en tid av ett 
år 
 
Numrering efteråt 21 – 22 ändras 
automatiskt vid beslut. 
 

11 § Valberedningen 
− − − − − 
Senast den 1 december får SDF och 
medlemsföreningar, till valberedningen 
avge förslag på personer för valen under 
3 kap 7 § punkt 12–18. 
 
Senast fyra veckor före förbundsmötet 
ska valberedningen skriftligen delge 
samtliga röstberättigade organisationer 
sitt förslag beträffande varje val enligt 3 
kap 7 § punkt 12–18 samt meddela 
namnen på de kandidater som i övrigt 
nominerats. 
 
Valberedningen ska i sitt arbete 
fortlöpande följa verksamheten inom 
förbundsstyrelsen. 
 
Innan kandidatnominering påbörjas för 
val enligt 3 kap 7 § punkt 12–18, ska 
valberedningen meddela sitt förslag 
beträffande de val som ska förekomma. 
 

11 § Valberedningen 
− − − − − 
Senast den 1 december får SDF och 
medlemsföreningar, till valberedningen 
avge förslag på personer för valen under 
3 kap 7 § punkt 13–20. 
 
Senast fyra veckor före förbundsmötet 
ska valberedningen skriftligen delge 
samtliga röstberättigade organisationer 
sitt förslag beträffande varje val enligt 3 
kap 7 § punkt 13–20 samt meddela 
namnen på de kandidater som i övrigt 
nominerats. 
 
Valberedningen ska i sitt arbete 
fortlöpande följa verksamheten inom 
förbundsstyrelsen. 
 
Innan kandidatnominering påbörjas för 
val enligt 3 kap 7 § punkt 13–20, ska 
valberedningen meddela sitt förslag 
beträffande de val som ska förekomma. 

§ Finns inte i nuvarande stadgar 12 § Lekmannarevisorer 
− − − − − 
Lekmannarevisorerna är två till antalet och 
valda av förbundsmötet. Vid 
sammansättning av lekmannarevisorerna 
ska 2 kap 6 § i dessa stadgar särskilt 
beaktas. 

  
Lekmannarevisorerna får inte obehörigen 
yppa vad hen i denna egenskap fått 
kännedom om. 
  
Lekmannarevisorernas uppdrag syftar till 
att granska verksamheten ur ett 
demokratiskt perspektiv, det vill säga om 
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det sköts ändamålsenligt, ekonomiskt 
effektivt och att den interna kontrollen är 
tillräcklig.  
  
Lekmannarevisorerna är oberoende och 
deras primära mål är att förbättra 
verksamheten, och finnas till för 
förbundets bästa.  
  
Lekmannarevisorerna har som uppgift att 
förbereda valen av valberedning av 
förbundet till förbundsmötet.  
  
Lekmannarevisorerna ska senast den 1 
oktober ha inhämtat svar från dem, vilkas 
mandattid går ut vid periodens slut, om de 
är villiga att kandidera för den kommande 
mandatperioden. 
  
Senast den 1 december får SDF och 
medlemsföreningar, till 
lekmannarevisorerna avge förslag på 
personer för valen under 3 kap 7 § punkt 
21. 
  
Senast fyra veckor före förbundsmötet ska 
lekmannarevisorerna skriftligen delge 
samtliga röstberättigade organisationer 
sitt förslag beträffande varje val enligt 3 
kap 7 § punkt 21 samt meddela namnen på 
de kandidater som i övrigt nominerats. 
  
Innan kandidatnominering påbörjas för val 
enligt 3 kap 7 § punkt 21, ska 
lekmannarevisorerna meddela sitt förslag 
beträffande de val som ska förekomma. 

 
 
4 Kap 1 och 2 §§ 
Allmänna ändringar och förtydliganden. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § Sammansättning samt kallelse och 
beslutmässighet 
− − − − − 
Om ordföranden finner det erforderligt, 
kan dock brådskande ärende avgöras 
genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Sådant beslut ska 
anmälas vid det närmast därefter följande 
sammanträdet. 

1 § Sammansättning samt kallelse och 
beslutmässighet 
− − − − − 
Om ordföranden finner det erforderligt, 
kan dock brådskande ärende avgöras 
genom mailbeslut eller digitalt 
sammanträde. Sådant beslut ska anmälas 
vid det närmast därefter följande 
sammanträdet. 
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Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i 
vissa grupper av ärenden till verkställande 
utskott, som utses inom styrelsen, till 
verksamhetsområde, kommitté eller annat 
organ, som har tillsatts för särskild uppgift, 
eller på enskild styrelseledamot eller 
anställd. Verkställande utskottet 
sammanträder när ordföranden eller 
minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. 

 

 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i 
vissa grupper av ärenden till 
verkställande utskott, som utses inom 
styrelsen, till verksamhetsområden och 
stödområdens kommittéer eller annat 
organ, som har tillsatts för särskild 
uppgift, eller på  
enskild styrelseledamot eller anställd. 
Verkställande utskottet sammanträder 
när ordföranden eller minst halva antalet 
ledamöter så bestämmer. 
 

2 § Förbundsstyrelsens åligganden 
Det åligger styrelsen bl.a. att 
− − − − − 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa 
stadgar och förbundsmötets beslut samt 
verka för dansen och danssportens 
utveckling och breddning inom Sverige och 
företräda denna idrott, tillvarata 
förbundets intressen och härvid följa 
utvecklingen inom idrotten utomlands och 
delta i det internationella samarbetet på 
denna idrottsområde, 
 
5. utfärda instruktioner för 
verksamhetsområden, kommittéer och 
andra organ samt följa och stödja 
verksamheten i dessa, 
 
7. upprätta verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt 
verksamhetsplan och budget, vidare 
utarbeta och bereda förslag, planer mm att 
föreläggas förbundsmötet och tillse att av 
förbundsmötet fattat beslut verkställs så 
snart som möjligt, 
 
14. anställa förbundets arbetstagare och 
bestämma om organisationen av 
förbundets kansli, 
 
17. fortlöpande till RF anmäla avförda 
föreningar, 

2 § Förbundsstyrelsens åligganden 
Det åligger styrelsen bl.a. att 
− − − − − 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa 
stadgar och förbundsmötets beslut samt 
verka för dansen och danssportens 
utveckling och breddning inom Sverige och 
företräda denna idrott, tillvarata 
förbundets intressen och härvid följa 
utvecklingen inom danssporten utomlands 
och delta i det internationella samarbetet 
på danssportens område, 
 
5. utfärda instruktioner för 
verksamhetsområdens och stödområdens 
kommittéer och andra organ samt följa och 
stödja verksamheten i dessa, 
 
7. upprätta verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt 
verksamhetsinriktning och budget, vidare 
utarbeta och bereda förslag, planer mm att 
föreläggas förbundsmötet och tillse att av 
förbundsmötet fattat beslut verkställs så 
snart som möjligt, 
 
14. anställa förbundets Generalsekreterare 
tillika kanslichef och bestämma om 
organisation av förbundets kansli, 
 
17. fortlöpande till RF avanmäla avförda 
föreningar, 

 

5 Kap 
Följdförändringar p.g.a. förslag om tillägg av lekmannarevisorer. 

 



20 

   
 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
5 Kap Revisorer och revision 
 
− − − − − 
Förbundets verksamhet, förvaltning och 
räkenskaper ska revideras av minst en 
auktoriserad eller godkänd revisor. RF 
har rätt att, efter anmälan till förbundet, 
utse ytterligare en revisor. 
Förbundsstyrelsens räkenskaper och 
övriga handlingar överlämnas till 
revisorerna senast två månader före 
förbundsmötet. Handlingarna ska efter 
verkställd revision med revisorernas 
berättelse vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast en månad före 
förbundsmötet. 
 

5 Kap Auktoriserad revisorer, 
lekmannarevisorer och revision 
− − − − − 
Förbundets verksamhet, förvaltning och 
räkenskaper ska revideras av minst en 
auktoriserad revisor. RF har rätt att, efter 
anmälan till förbundet, utse ytterligare en 
revisor. 
 
Förbundsstyrelsens räkenskaper och 
övriga handlingar överlämnas till 
revisorerna (auktoriserad och lekmanna) 
senast två månader före förbundsmötet. 
Handlingarna ska efter verkställd revision 
med auktoriserad revisorernas berättelse 
vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en 
månad före förbundsmötet. 
 

 
6 Kap 2, 4 och 5 §§ 
Allmänna ändringar och förtydliganden.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
6 Kap Danssportdistrikt (SF-distrikt), 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
 

6 Kap Danssportdistrikt, 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
 

2 § SDF:s namn och 
danssportdistriktens gränser 
− − − − − 
Förbundets distriktsindelning grundar 
sig på RF-distrikten. Ett danssportdistrikt 
kan dock omfatta flera RF-distrikt. 

2 § SDF:s namn och 
danssportdistriktens gränser 
− − − − − 
Förbundets distriktsindelning grundar 
sig på RF-SISU distrikten. Ett 
danssportdistrikt kan dock omfatta flera 
RF-SISU distrikt. 

4 § SDF:s sammansättning 
− − − − − 
SDF omfattar de föreningar som är 
medlemmar i Svenska 
Danssportförbundet och som har sin 
hemvist inom danssportdistriktets 
geografiska område. 

4 § SDF:s sammansättning 
− − − − − 
SDF omfattar de föreningar som är 
medlemmar i Svenska 
Danssportförbundet och som har sin 
hemort inom danssportdistriktets 
geografiska område. 
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5 § SDF:s stadgar 
− − − − − 
Svenska Danssportförbundet ska 
godkänna de av SDF-mötet antagna 
stadgarna, med rätt för förbundet att 
ändra stadgarna om de strider mot 
normalstadgarna, eller påyrka ändring om 
de på annat sätt anses vara olämpliga. 

5 § SDF:s stadgar 
− − − − − 
Svenska Danssportförbundet ska 
godkänna de av SDF-mötet antagna 
stadgarna, med rätt för förbundet att 
ändra stadgarna om de strider mot 
stadgemallen för SDF, eller påkalla ändring 
om de på annat sätt anses vara olämpliga. 

 

7 Kap 1 och 5 §§ 
Allmänna ändringar och förtydliganden. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § Medlemskap i förbundet 
Ideell förening får efter skriftlig ansökan 
upptas som medlem i förbundet om 
nedanstående villkor är uppfyllda. 
− − − − − 
Förbundet äger rätt att vid prövning av 
medlemsansökan besluta att 
medlemskap ska beviljas på prov. 
Föreningen ska under prövotiden lämna 
de upplysningar och medverka till den 
insyn i föreningen som erfordras för 
bedömning av föreningens medlemskap i 
förbundet. Efter beslutad prövotid ska 
förbundsstyrelsen fatta beslut om 
fortsatt medlemskap ska beviljas eller 
inte, dock fortfarande efter de fem 
villkoren enligt ovan. 
 

1 § Medlemskap i förbundet 
Ideell förening får efter skriftlig ansökan 
upptas som medlem i förbundet om 
nedanstående villkor är uppfyllda. 
− − − − − 
Vi stryker stycket 

5 § Åligganden 
Föreningen ska 
− − − − − 
10. om dess stadgar ändras sedan den 
upptagits i förbundet, tillse att den 
föreslagna ändringen godkännes av 
förbundet 

5 § Åligganden 
Föreningen ska 
− − − − − 
10. om dess stadgar ändras sedan den 
upptagits i förbundet, tillse att den 
föreslagna ändringen godkännes av 
förbundet. 
 
Svenska Danssportförbundet ska 
godkänna de av föreningsstämman 
antagna stadgarna, med rätt för förbundet 
att ändra stadgarna om de strider mot 
stadgemallen för dansföreningar, eller 
påkalla ändring om de på annat sätt anses 
vara olämpliga. 
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Proposition 2: Förändring av STIM/SAMI-avgiften för 2023 

  
Med anledning av att avtalen med STIM och SAMI har omförhandlats bör anser förbundsstyrelsen att den 
avgift som debiteras föreningarna för STIM/SAMI bör minskas så att avgift motsvarar den kostnad som 
förbundet har för dessa avtal. Förändringen innebär att avgiften för STIM/SAMI blir 65 % av den tidigare 
beslutade avgiften. 
  
Då denna avgift är beslutad på föregående års förbundsmöte, kan den inte ändras av förbundsstyrelsen om 
inte förbundsmötet ger styrelsen i uppdrag att justera den för 2023.  
  
Förbundsstyrelsen förslag till beslut:  
Förbundsstyrelsen föreslår att avgiften för STIM/SAMI för 2023 som beslutades vid förbundsmötet 2022 ändras 
till nedanstående avgift: 
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Motioner  
Motion 1 – 4 från Independance Danssportklubb  

 
 
Motion nr 1 - Förslag på solospot i PA 
Då det inom PA kan ta lång tid att genomföra en tävling är vårt förslag att varje dansare inom PA 
har en solospot först och sedan får man om man går vidare dansa hela numret. 
 
Motion nr 2 - Förslag på tydligare riktlinjer gällande dresscode för slow och brittisk 
freestyle inom dsf 
Under de tävlingar som varit efter pandemin har det uppkommit flera varningar / tillsägelser 
angående byxornas längd inom disciplinerna slow och brittisk freestyle. Vid danserna används 
ofta dräkter sydda i materialet lycra och det är ganska uppenbart att ett tyg i lycra vid smal 
lårvidd oftast sitter bättre och inte har en tendens att glida/rulla upp och då riskera att visa det 
område som ska vara täckt enligt reglementet.  Men ibland /ofta på ett lår där man har så kan 
lycra ”rulla” upp sig oavsett om man har glidresår eller ej. Vi anser att detta skapat en oro och 
stress för de dansare som vill följa reglementet men då pga. sin kropps utseende oavsett om de 
använder tightare tights eller större storlek, så riskerar lyckan att vilja flytta sig upp på låret vid 
dans då man utövar rörelser med mycket benteknik och hopp mm. Men det som är konstigt om 
man tittar i reglementet på bilden så är det ett par tights som omnämns men det finns flera 
dansare inom dsf som har så kallade Maxitrosa och det är tydligen ok trots skiss i reglementet. 

 
Detta sänder ju dubbla budskap då flera av dessa dansar vidare och man ser att de ej åtgärdat 
problemet, medan flertalet med tights måste ändra sina dräkter och får en merkostnad samt oro 
för disciplinära åtgärder. 
Det sänder fel signaler och dansen hamnar inte i fokus utan det kan säkert medföra att en del 
dansare kanske känner sig tvungna att täcka sin underkropp med heltäckande byxa för att inte 
riskera att få en varning eller gå med en oro som i sig själv kan resultera att man börjar 
eftersträva ett kroppsideal som inte är sunt eller i riktlinjer med riksidrottsförbundets policy 
angående hälsa och välmående.  
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Vårt förslag är att man bestämmer att byxans innerbenssöm ska vara tex 19 cm oavsett 
kroppsform då är det lika mått för alla och man tävlar på lika villkor. Även lättare för alla 
sömmerskor som då får ett mått att gå efter och så får man ett hållbart miljötänk då dräkterna kan 
dansa vidare i flera år. 
 
Motion nr 3 - Förslag på översyn av datum för tävlingar så att de inte krockar 
I Independance danssportklubb (IDSK) har vi flera dansare som tävlar inom både latin, standard, 
disco och hiphop och vill väldigt gärna fortsätta kunna tävla inom det. Då det under våren 2023 
finns tre tävlingar i latin och standard och där alla krockar med tävlingar i disco eller hiphop och 
de måste välja vilken tävling de ska avstå är vårt förslag att man ser över så att det inte krockar. 
Detta för att inte riskera att dansarna väljer bort någon av de olika danserna både när det gäller 
tävling och träning. 
 
Motion nr 4 - Förslag på översyn av uppflyttningspoäng i brittisk freestyle 
Då det är få tävlande i brittisk freestyle finns det flera dansare som har dansat i Rising star under 
flera år (upp till 5 år) utan att ha haft möjlighet att ta poäng för att kunna flytta upp till superstar. 
Anledningen till att de inte kunnat flytta upp är för att det är för få med på varje tävling för att 
kunna få 1 poäng eller mer. Vårt förslag är att man flyttar upp de dansare som dansat i Rising star 
under en lång tid till superstar så att de som är i rekrytering eller nyss gått upp till Rising star ska 
kunna se en potentiell möjlighet att på sikt komma upp i superstar. Dessutom öppnar det upp för 
de dansare som tävlat i Rising star under en lång tid att kunna vara med och tävla i sm. 
 
Svar på motioner från Föreningen Independence Danssportklubb 
Motion 1 – Förslag på solospot i PA. 
Motion 2 – Förslag på tydligare riktlinjer gällande dresscode för slow och brittisk freestyle inom 
DSF. 
Motion 3 – Förslag på översyn av datum för tävlingar. 
Motion 4 – Förslag på översyn av uppflyttning från rising star till superstar brittisk freestyle inom 
DSF.  
  
Förbundsstyrelsens svar på motionerna: 
Förbundsstyrelsen har tagit del av motionen och besvarar motionerna 1 – 4 enligt följande: 
Dessa frågor är regelfrågor som ska hanteras av respektive Verksamhetsområde och inte på 
årsmöte.  
Förbundsstyrelsen har för avsikt att uppdra till det berörda Verksamhetsområdet att ta del av 
dessa motioner samt att de tar kontakt med motionsställarna och diskutera förutsättningarna att 
arbeta in dessa förslag i regelverken.  
Förbundsstyrelsen anser därmed att motionerna är besvarade 
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Förslag till årsavgifter att gälla fr o m 1 januari 2024 
Svenska Danssportförbundets intäkter är i allt väsentligt baserade på bidrag och 
medlemsavgifter. Bidragen från staten, via RF, har ökat något de senaste åren, men samtidigt är 
en större del av bidraget riktat mot särskilda satsningar. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår följande avgifter att gälla från den 1 januari 2024: 

 

 
För ny medlemsförening gäller att innevarande kalenderår betalas endast medlemsavgift på så 
sätt att om antagning sker i tertial 1, 2 respektive 3 är medlemsavgiften 1 500, 1 000 respektive 
500 kr. Från 1 januari nästkommande kalenderår betalas total årsavgift enligt tabellen ovan. 

 
Verksamhets- och STIM/SAMI-avgiften är baserad på det antal medlemmar som är rapporterade 
i Idrott Online per 2023-12-31. Om denna rapportering ej skett, får DSF:s förbundsstyrelse ta 
särskilt beslut om vilken total årsavgift som skall debiteras för varje aktuell förening. 
Verksamhetsavgiften kan komma att dubbleras för att täcka det minskade bidraget från RF som 
DSF får på grund av att föreningen inte rapporterat medlemmarna i IOL. 
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Fastställande av arvode till förbundsstyrelsen 
Förbundsmötet 2013 beslutade att arvode skall utgå till ordföranden för Svenska 
Danssportförbundet med ett belopp per månad som maximalt skall vara 25% av aktuellt 
prisbasbelopp. Vidare beslutade förbundsmötet att vid varje ordinarie förbundsmöte besluta 
huruvida arvode fortsatt skall betalas till ordföranden samt få veta hur detta arvode i så fall skall 
finansieras. 

 
Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår att arvode fortsatt utgår till ordförande för DSF i enlighet med beslutet 
från Förbundsmötet 2013. 

 
Handlingsplan för finansiering 
Finansiering sker genom det organisationsstöd som DSF får från RF. 

 
Fastställande av officiellt kungörelseorgan 
Enligt Svenska Danssportförbundets stadgar 3 kap 6§ stycke 2 ska kallelse till förbundsmötet 
bland annat ske genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan. 
Idag används Svenska Danssportförbundets hemsida, www.danssport.se samt Svenska 
Danssportförbundets nyhetsbrev som förbundets officiella kungörelseorgan. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att Svenska Danssportförbundets hemsida, www.danssport.se samt 
Svenska Danssportförbundets nyhetsbrev utgör förbundets officiella kungörelseorgan. 

http://www.danssport.se/
http://www.danssport.se/
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Valberedningens nomineringsförslag 2023 
Ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år: 
Tina Sturesson omval 

 
Ledamöter i förbundsstyrelsen: 
Jan Lund-Jensen omval på två år 
Judith Martinez Åkesson nyval på två år 
Oscar Ågren nyval på två år 
Joacim Moberg fyllnadsval på ett år 

 
Följande personer är valda på två år vid 2022 års förbundsmöte: 
Karolina Filipsson, Therese Magnesen Komét 

 
Suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av ett år: 
Anna Isvén omval 
Lukas Holster Krantz nyval 
Mikael Westberg nyval 

 
Ordförande för Disciplinnämnden för en tid av ett år: 
Martin Berg omval 

 
Ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år: 
Kjell Asp omval 
Sven-Åke Caspersen omval 

 
Följande personer är valda på två år vid 2022 års förbundsmöte: 
Gert Franzén, Märta Håkansson 

 
Revisor för en tid av ett år: 
Thomas Lönnström omval 

 
Personlig ersättare för en tid av ett år: 
Nadja Eriksson omval 

 
Valberedningen 2022 har bestått av: 
Evalena Söderlind, ordförande (vald t o m FM 2023) 
Ylva Lindberg (vald t o m FM 2023) Ronny Magnusson (vald t o m FM 2024) 
Sven Hämberg (vald t o m FM 2023) Ann-Katrin Övergaard (vald t o m FM 2024) 
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