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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 
Styrelseprotokoll 8–2022  §§ 52 – 60 

Datum: 2022-05-26  

Tid: 09:00 – 11:15  

Plats: Idrottens Hus  

 

§52 MÖTETS ÖPPNANDE  

Ordföranden Tina Sturesson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

Närvarande: Tina Sturesson, Karolina Filipsson, Margaretha Bäck, Therese 
Magnesen Komét (via Teams), Victor Henriksson, Judith 
Martinez Åkesson, Oscar Ågren, Anna Isvén 

Förhinder:  Jan Lund-Jensen, Tony Irving 

Tjänstgörande suppleanter:  Oscar Ågren och Judith Martinez Åkesson 

Adjungerande: Thomas Jansson, GS och Lena Sulkanen 

Valberedning: Evalena Åström Söderlind  

Sekreterare: Lena Sulkanen 

Justering: Margaretha Bäck  

Föredragningslistans godkännes: Godkändes med följande tillägg: 

Förslag ny landslagskapten för VO Hiphop, lägges till som 
punkt 6 l) 

Föregående protokoll: Protokoll nr 5 godkändes och lades till handlingarna efter 

rättelse i punkterna: 
6a) att korrekt namn är Lars Wallin och inte Jan Wallin 
6 d) att VO SLT tidigare har skickat in beslutsunderlag för ny 
medlem i VO SLT.  

Protokoll nr 7 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§53 EKONOMI 

Punkt Ärende Ekonomi 

a) Ekonomirapport Resultat och balansrapporter presenterades godkändes och 
lades till handlingarna. Information om att de flesta 
aktiviteterna bokas mot återstartstödet, vilket kan påverka 
utfall för VO. Viktigt att skicka ekonomiska rapporter till VO 
och informera på möten med kansliet.  

 

§54 GS RAPPORT 

Punkt Ärende  Beslut 

a) Kansli/Personal Thomas Jansson (GS) presenterade status för kansliet. 
Mycket fokus på personalfrågor. Arbete med att hitta en 
sportchef pågår. Rapport omkring kommunikation, All Ears 
är ett nytt verktyg, positivt att det ökar med användare på 
våra sociala medier. Arbete med ny hemsida pågår för fullt. 

b) Om verksamheten Inget att rapportera 
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c) Info från RF Inget utöver besked om ytterligare återstartsstöd.   

d) Beslutslogg och 
åtgärdslista 

Genomgång av beslutsloggen. 
 

Beslutades 

- att GS uppdaterar beslutsloggen utifrån 
genomgång. 

 

§55 VO/SO VIKTIG INFORMATION 

Punkt Ärende Beslut 

a) Protokoll 4 VO DP 2022-04-
03 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

b) Protokoll 5 VO DP 2022-04-
29 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna  

 

c) Protokoll VO Hiphop 2022-
05-02 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 
 

d) Protokoll 5 VO SLT 2022-
05-02 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna  

 

§56 PROJEKTRAPPORTER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Rapport Paradansprojekt  Förbundsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna 

b) Projektrapport Breaking  Inget att rapportera 

 

 

§57 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Beslutsunderlag Para  Förslag att styrgruppen för Para ska utökas med Thomas 

Jansson, GS. I övrigt oförändrat. 

 

Beslutades  

- att godkänna förslaget till utökning av styrgruppen 

för Para med Thomas Jansson, GS. 

b) Utbildare Disco Disco behöver fler som kan genomföra tränarutbildningar 
för nya tränare, och föreslår Sofia Westlund Englund. 
CV efterfrågas, men då detta inte inkommit, kan inte frågan 
behandlas. FS vill att det blir tydligare med vad exakt Sofia 
vill utbilda i.  
 
FS beslutade  

- att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte 

c) Projekt distrikt  FS tillsatte under 2020 en utredning för att se över 
distriktens och SO-Distrikts uppdrag genom att i Fas 1 ta 
fram en analys samt rapport och sedan i Fas 2 Ta fram en 
tydlig och klar dokumentation på SDF och DSF olika roller 
gentemot IF.  Dokumentationen kommer bygga på 
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inventeringen som gjorts i Fas 1.   
 
FS beslutade  

- att SO-Distrikt färdigställer Projekt Distrikt med 
färdigdatum 2022-11-30  

- att samverkan med RF/SISU enligt ovan ska 
inkluderas i beskrivningen  

- att VO distrikt övergår till att bli Stödområde 
distrikt i vår organisation 

 d) Internationell tävling Disco 
Part   

Förslag till projektplan och budget för WDSF Internationell 
Open/EM i Disco och Performing arts i mars 2023 
Diskussioner omkring budgeten och önskemål om att kunna 
presentera en noll budget. Projektet ska drivas av förening 
men DSF ska vara delaktiga.  
Diskussion omkring hur vi ställer oss till om fler dansgrenar 
kommer med samma förfrågan? Borde finnas en plan för 
hur många av dessa projekt kan godkännas varje år? 
GS yrkar på att detta ska sökas årligen stryks, utan att 
ansökan endast gäller för ett år. 
 
FS beslutade 

- att ta bort att det ska vara ett årligt evenemang, så 

att denna ansökan endast avser 2023. 

- att godkänna att projektgruppen ansöker om att 

arrangera tävlingen 2023. 

- att godkänna förslag till projektgrupp bestående 

av: SDK Dansverkstan, Judith Martinez Åkesson, 

Thomas Jansson och Ida Kvist. 

- att ge projektgruppen uppdraget att återkomma 

med en projektplan och budget till styrelsemötet i 

juni. 

- att ge projektgruppen uppdraget, att se över när 

man kan dra sig ur, om budgeten inte hänger ihop. 

e) Ordförande VO DP  Margaretha Bäck har varit ställföreträdande ordförande för 
VO DP, men då hon är ledamot i styrelsen har VO DP haft 
uppdraget att hitta ny ordförande och föreslår Emma 
Forsberg. 
 
FS beslutade  

- att godkänna Emma Forsberg som ordförande för 

VO DP. 

f) Tränarutbildning VO DP VO DP har väntat på återkoppling på inskickat 
utbildningsmaterial, känner att de behöver komma framåt. 

Intresset ökar, och de vill kunna erbjuda en 
tränarutbildning i augusti-september  
 
FS beslutade 

- att godkänna att VO DP kan genomföra sin 
utbildning utifrån inskickat material. 
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g) Kommunikationsplan Förslag till fastställande av kommunikationsplan, 
uppdaterad efter förbundsmötet med:  
- Dansen vill 
- Hållbarhet och miljö  
- Distriktens loggor  

 

Medskick att SDF under punkt 7.1 första gången ska skrivas 
ut med Specialdistriktsförbund (SDF) 

 

Beslutades 

- att fastställa presenterad kommunikationsplan för 
DSF. 

h) DansTV Mediegruppen DansTV består av en ideell grupp, med 
kompetens för att genomföra sändningarna på danstv.se. 
Fram till juni har planen varit att sända alla GP och 
mästerskap. Det har tidigare inte funnits någon beskrivning 
av vad syftet är med DansTV och därmed har inte gruppens 
uppdrag varit tydligt. Förslaget sammanfattar upplägg, hur 
arbetet ska genomföras, vilka tävlingar som ska sändas och 
vem som har ansvar genom arbetsprocessen. 
 

Beslutades  

- att DansTV-sändningen fortsatt är en avgiftsfri 
tjänst.  

- att förbundets utrustning kan användas av 
mediegruppen DansTV och av andra aktörer vid 
sändning samt att andra företag kan anlitas vid 
sändningar. 

- att dokumentet DansTV & Mediagruppen fastställs 
och börjar gälla från den 1 juli 2022 och ses över 
igen och rapporteras inför 1 januari 2023. 

i) Bidrag från RF Riksidrottsförbundet har beslutat om ytterligare 
återstartsbidrag vilket påverkar våra möjligheter att skapa 
ytterligare aktivitet inom hela förbundet.  
Vi ska ta fram en plan för hur pengarna kan användas och 
återrapportera till RF enligt instruktion. Det ska ske i slutet 
av juni månad.   
  

Beslutades  
- att ge GS uppdrag att ta fram en plan och 

återrapportera enligt instruktion. 

j)  Riktlinjer för barn och 
ungdomar som tävlar för 
Ryssland eller Belarus 

Riksidrottsförbundet, tillsammans med de nordiska 
idrottsförbunden, har uttryckt ett gemensamt starkt 
fördömande av Rysslands krig mot Ukraina (februari 2022). 
IOK har i februari gått ut med en rekommendation om att 
ryska och belarusiska idrottare inte ska få delta på 
internationella tävlingar. Värt att notera är att denna 
rekommendation enbart gäller internationella tävlingar och 
omfattar således inte nationella tävlingar. 
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Riksidrottsförbundet har ställt sig bakom denna 
rekommendation.  
 

Beslutades 

- att avråda våra föreningar att godkänna lag som 
representerar och kommer från Ryssland eller 
Belarus. Detta gäller alltså även barn och 
ungdomsidrott.   

k)  Ny landslagskapten SLT 

 

Jura Jerzy Borowski har tackat ja till att vara 
landslagskapten för SLT och ta över rollen efter Sven 
Hämberg som tillfällig landslagskapten, och även vara 
ledamot i VO SLT som ansvarig för Team Sweden. 

 
Beslutades 

- att godkänna Jura Jerzy Borowki som ny 
landslagskapten samt ledamot i VO SLT 

l) Ny landslagskapten för VO 
Hiphop 

VO Hiphop föreslår Victor Henriksson till ny 
Landslagskapten 
 
Victor Henriksson deltog ej i beslutet, och Anna Isvén blev 
ordinarie ledamot i detta beslut. 
 

Diskussion omkring att Sportchefen framöver ska utse 
landslagskapten och coacher framöver, och inte VO.  

 

Beslutades 

- att godkänna Victor Henriksson som 
landslagskapten för VO Hiphop. 

 

§58 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkt Ärende Beslut 

a) Ingen anmäld övrig fråga  

 

§59 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Bestämda möten 
- FS-möte och arbetsdag 26/5 
- FS-möte Juni onsdag 29/6 via teams 
Prel. datum 
- FS-möte Augusti onsdag 24/8  
- Arbetshelg 27-28/8 (VO och kansli) 
- FS-möte September torsdag 29/9 
- FS-möte Oktober 21/10 – 22/10 i Tidaholm 
- Arbetshelg i november 5-6/11 – ekonomi och VP 
- FS-möte November 24/11  
- FS-möte December torsdag 15/12 
- Arbetshelg med FS/VO/Kansli 21-22/1 
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- FS-möte januari ej fastställt 
- Arbetshelg inför FM 11-12/3 
- FS-möte februari ej fastställt 
 
Förslag på datum för övriga möten kommer till nästa 
styrelsemöte. GS skickar ut inbjudan till kommande 
teamsmöten. 

 

§60 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Lena Sulkanen  Tina Sturesson Margaretha Bäck  

Sekreterare  Mötesordförande Justerare 

 


