PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE 23 april 2021
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Förbundets ordförande, Rolf Cassergren, hälsade samtliga välkomna till Svenska
Danssportförbundets förbundsmöte 2022. Förbundsmötet hölls som en hybrid i år, med
deltagare både digitalt och fysiskt på plats.
§ 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD FÖR
MÖTET PÅ GRUNDVAL AV DEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN UPPRÄTTADE RÖSTLÄNGDEN
Fullmaktsgranskning skedde i samband med upprop av föreningarnas namn som fick säga ja
utifrån den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
Mötet beslutade att slutligt fastställa röstlängden till 31 föreningar enligt Bilaga 1.
§ 3 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
a) val av ordförande för förbundsmötet
Tomas Eriksson föreslogs av valberedningen.
Mötet beslutade att välja Tomas Eriksson till ordförande för mötet. Rolf Cassergren lämnade
över klubban till Tomas som tackade för förtroendet att få leda mötet.
b) val av sekreterare för mötet
Ida Kvist föreslogs av valberedningen.
Mötet beslutade att välja Ida Kvist till sekreterare för mötet.
c) val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Katharina Nilsson och John-Evert Nyman föreslogs av valberedningen.
Mötet beslutade att välja Katharina Nilsson och John-Evert Nyman till justerare.
d) val av erforderligt antal rösträknare
Jonas Boberg och Annelie Svensson föreslogs av valberedningen.
Mötet beslutade att välja Jonas Boberg och Annelie Svensson till rösträknare.
e) val av redaktionskommitté
Gunnar Söderlind och Maria Tengroth föreslogs av valberedningen.
Mötet beslutade att välja Gunnar Söderlind och Maria Tengroth till redaktionskommitté.
§ 4 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Kallelse till årsmötet har gjorts via förbundets hemsida och nyhetsbrev samt e-post till
röstberättigade organisationer i enlighet med stadgarna och beslut på FM 2020 om officiellt
kungörelseorgan.
Mötet beslutade att årsmötet är behörigt utlyst.
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§ 5 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Mötet beslutade att fastställa arbetsordningen.
§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR MÖTET
Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan.
§ 7 KANDIDATNOMINERING FÖR VAL ENLIGT PUNKTERNA 13–21
Valberedningen presenterade sitt arbetssätt under året och lämnade sina nomineringar
avseende val enligt punkterna 13–21. Inga övriga nomineringar inkom till punkterna som
valberedningen bereder.
Lennart Eriksson, Bergslagens Danssportsförbund nominerar följande förslag för
valberedningen;
Evalena Åström Söderlind, ordförande (omval) 1 år
Ronny Magnusson, ledamot (omval) 2 år
Ann-Katrin Övergaard, ledamot (omval) 2år
Inga mer nomineringar till valberedningen kom in till valberedningen.
Notering;
Rickard Wahlström, ombud DF West Coast Jitterbugs begär ordet med en fråga till
valberedningen om geografisk spridning av det förslag valberedningen lagt.
Evalena svarade att förslaget har en geografisk spridning och att det är en viktig aspekt i
valberedningens arbete.
§ 8 BEHANDLING AV STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR SENAST
FÖRFLUTET VERKSAMHETS/RÄKENSKAPSÅR
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Förbundsmötet ansåg verksamhetsberättelsen genomgången och lade den med godkännande till
handlingarna efter att följande frågor har ställts och besvarats;
Noteringar;
Rickard Wahlström, ombud DF West Coast Jitterbugs begär ordet med en fråga
Sida 8 tar verksamhetsberättelsen upp att Dansbandsveckan i Falun är inställd. Varför då den
inte är en del av DSF?
Tony Irving, ledamot FS svarar att Dansbandsveckan har ett samarbete med DSF och kan
jämställas med ex. Vätternrundan och därav har den tagits upp i verksamhetsberättelsen.
Jan Falk, ombud Linköpings Sportdansklubb begär ordet med en fråga
Varför finns inte onlinetävlingar med?
Jan Falk uppmanas av mötesordförande att maila in dem till Ida Kvist för att det ska tas upp i
detta protokoll.
Följande onlinetävlingar har genomförts 2021;
2021-06-05 On-Linbuggen, 2021-08-15 On-Linbuggen 2.0 och 2021-10-03 On-Linbuggen 2.1
Samtliga har sökts sanktion för och godkänts innan genomförande.
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b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och fondförvaltning
Jan Lund-Jensen föredrog tidigare under dagen Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och
presenterade en detaljerad redovisning av ekonomin.
Jan redovisade även förbundets placeringar.
Förbundsmötet ansåg förvaltningsberättelse och fondförvaltning genomgången och lade den
med godkännande till handlingarna.
c) Revisionsberättelse
Förbundsmötet ansåg revisionsberättelsen genomgången och lade den till handlingarna.
§ 9 BESLUT OM DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen, och därmed balansera resultatet i
ny räkning.
§ 10 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Mötet beslutade att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
§ 11 BEHANDLING AV
a) Förslag till verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens föreliggande förslag till verksamhetsplan med
ekonomiska förutsättningar för 2022–2023.
b) Styrelsens propositioner (I och II)
I) Dansen Vill
Rolf Cassergren har föredragit dokumentet Dansen Vill under förmiddagen.
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag till uppdateringar av Dansen Vill enligt
bilaga 2.
II) Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar.
Gunnar Söderlind har föredragit stadgarna under förmiddagen.
Mötet beslutade enhälligt att bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar enligt
bilaga 3.
c) Motioner (I & II)
I) Motion I Offerdals Dansklubb
Motion i sin helhet se Bilaga 4
Styrelsens föredragande på förmiddagen Jan Lund-Jenssen och Tomas Jansson, förbundskansliet.
Motionären var inte på plats för att ta upp motionen som ett motförslag till förbundsstyrelsens
förslag. Det finns således bara ett förslag, förbundsstyrelsens förslag.
Mötet beslutade att bifalla enligt förbundsstyrelsens förslag.
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II) Motion II Mittnorrlands Danssportförbund
Motion i sin helhet se Bilaga 5
Styrelsens föredragande på förmiddagen Jan Lund-Jenssen och Tomas Jansson, förbundskansliet.
Motionären var inte på plats för att ta upp motionen som ett motförslag till förbundsstyrelsens
förslag. Det finns således bara ett förslag, förbundsstyrelsens förslag.
Mötet beslutade att bifalla enligt förbundsstyrelsens förslag.
d) Fastställande av årsavgifter
Svenska Danssportförbundets intäkter är i allt väsentligt baserade på bidrag och
medlemsavgifter. Bidragen från staten via RF har ökat något senaste åren, men samtidigt är en
större del av bidraget riktat mot särskilda satsningar.

Totalt

S:s per medlem

1 500
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000

STIM/SAMI

1-50
51-100
101-150
151-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-850
Över 850

Verksamhetsavgift

2023

Medlemsavgift

Förbundsstyrelsen föreslår följande avgifter att gälla från den 1 januari 2023:

0
500
1 000
1 500
3 400
5 000
7 500
9 200
13 000
17 000

200
1 400
2 600
3 900
5 550
7 800
10 000
12 600
15 700
23 100

1 700
4 900
6 600
8 400
11 950
15 800
20 500
24 800
31 700
43 100

68
65
52,8
48
47
45
46
45
45
45

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 ä r baserad på det antal medlemmar som är rapporterade
i Idrott Online per 2022-12-31. Om denna rapportering ej skett, få r 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.
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag till årsavgifter för 2023.
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e) 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.
Notering;
Rickard Wahlström, ombud DF West Coast Jitterbugs frågar;
- Varför enbart arvode till ordförande?
- Är 25% av aktuellt prisbelopp inkl./exkl. moms?
Evalena från valberedningen ger en bakgrund till varför arvode införts från början, svårt att hitta
ordföranden som vill lägga ner tiden det krävs. Varför övriga ledamöter inte får är för
valberedningen vill främja det ideella men är villiga att se över frågan.
Beloppet är exkl. moms och sköts enligt Skatteverkets regler.
Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.
f) Fastställande av officiellt kungörelseorgan
Enligt DSF:s stadgar 3 kap 6§ stycke 2 ska kallelse till förbundsmötet bland annat ske genom
kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan. Idag används DSF:s hemsida,
www.danssport.se samt DSF.s nyhetsbrev som förbundets officiella kungörelseorgan.
Förbundsstyrelsen föreslår att DSF’s hemsida, www.danssport.se samt DSF:s nyhetsbrev
utgör förbundets officiella kungörelseorgan.
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
§ 12 KANDIDATPLÄDERING FÖR VAL ENLIGT PUNKTERNA 13–21
Tina Sturesson, Karolina Filipsson, Tony Irving, Therese Magnessen Komét, Victor Henriksson,
Anna Isvén, Judith Martinez Åkesson, Oscar Ågren presenterade sig själva.
Evalena, valberedningens ordförande presenterade kandidaterna från Disciplinnämnden och
revisorerna.
§ 13 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog nyval av Tina Sturesseon.
Mötet beslutade att välja Tina Sturesson till förbundsordförande för en tid av ett (1) år.
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§ 14 VAL AV TRE ORDINARIE LEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR
Valberedningen föreslog omval av Karolina Filipsson, Tony Irving och Therese Magnesen Komét.
Mötet beslutade att välja Karolina Filipsson, Tony Irving, Therese Magnesen Komét till ordinarie
ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två (2) år
Margaretha Bäck och Jan Lund-Jensen har ett år kvar på sin mandatperiod.
§ 15 FYLLNADSVAL AV ORDINARIE LEDAMOT FÖR EN TID AV 1 ÅR
Valberedningen föreslog Victor Henriksson fyllnadsval för en tid av 1 år.
Mötet beslutade att välja Victor Henriksson till ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen för en
tid av ett (1) år
§ 16 VAL AV TRE SUPPLEANTER FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog omval av Anna Isvén samt nyval av Judith Martinez Åkesson och Oscar
Ågren.
Mötet beslutade att välja Anna Isvén, Judith Martinez Åkesson och Oscar Ågren till suppleanter
till förbundsstyrelsen för en tid av ett (1) år.
§ 17 VAL AV ORDFÖRANDE I DICIPLINNÄMND FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog omval av Martin Berg.
Mötet beslutade att välja Martin Berg för en tid av ett (1) år.
§ 18 VAL AV HALVA ANTALET ÖVRIGA LEDAMÖTER I DICIPLINNÄMND FÖR EN TID AV TVÅ ÅR
Valberedningen föreslog omval av Märta Håkansson och Gert Franzén.
Mötet beslutade att välja Märta Håkansson och Gert Franzén för en tid av två (2) år.
Kjell Asp och Sven-Åke Caspersen har ett år kvar av sin mandatperiod.
§ 19 VAL AV EN REVISOR OCH PERSONLIG ERSÄTTARE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog omval av Thomas Lönnström som revisor för en tid av ett år.
Mötet beslutade att välja Thomas Lönnström för en tid av ett (1) år.
Valberedningen föreslog omval av Nadja Eriksson som personlig ersättare för en tid av ett år.
Mötet beslutade att välja Nadja Eriksson för en tid av ett (1) år.
§ 20 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR VALBEREDNINGEN FÖR EN TID AV ETT ÅR SAMT TVÅ
LEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR
Till ordförande nominerades Evalena Åström Söderlind.
Mötet beslutade att välja Evalena Åström Söderlind till ordförande i valberedningen för en tid
av ett (1) år.
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Till ledamöter nominerades Ronny Magnusson och Ann-Katrin Övergaard.
Mötet beslutade att välja Ronny Magnusson och Ann-Katrin Övergaard Sven Hämberg och Ylva
Lindberg till ledamöter i valberedningen för en tid av två (2) år.
Sven Hämberg och Ylva Lindberg har ett år kvar på sina mandatperioder i valberedningen.
§ 21 BESLUT OM VAL AV OMBUD TILL RF-STÄMMA OCH ERFORDLIGT ANTAL SUPPLEANTER
Mötet beslutade att hänskjuta detta beslut till förbundsstyrelsen.
§ 22 AVSLUTNING
Tomas Eriksson tackade för förtroendet att leda mötet och lämnade över ordet till Tina
Sturesson som tackade av avgående ledamöter och avslutade mötet.
Övrigt
Värt att nämnas är att följande personer har tilldelats förtjänsttecken:
Brons
Annelie Svensson
Lars-Erik Andersson
Bea Lund
Helena Norbelie
Per Palmgren
Förbundets utvecklingsstipendium har tilldelats följande dansare:
• Filippa Mann - ArtDance, Hiphop
• Natalie Forsberg - ArtDance, Disco och Performing arts
• Benjamin Jonsson & Amalie Hindsgaul - Standard, Latin och Tiodans
Gothenburg Elite Dancing Team (GED)
Vid protokollet

Justeras:

Ida Kvist
Sekreterare

Tomas Eriksson
Mötesordförande

Katharina Nilsson
Justerare

John-Evert Nyman
Justerare
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Bilaga 1

RÖSTLÄNGD
Röstlängd Svenska Danssportförbundets förbundsmöte 23 april 2022
Bergslagens Danssportförbund
Aros Ballroom and Latin Club
Dansklubben Borlänge Dancers
Dansklubben Dancemania
Mora Dansklubb
Mälardalens Dansklubb
Mittnorrlands Danssportförbund
Dansklubben Altira
Danssportklubben Spirorna Härnösand
Östersund Bugg o Rock n Rollklubb
Norrbotten-Västerbottens Danssportförbund
Föreningen Lycksele Bugg & Swing
Luleå Bugg & Swing Dansklubb

Täby 10-dansklubb
Uppsala Bugg & Swing Society
Västergötlands Danssportförbund
Alingsås Dansklubb
Candanza Dansförening
Dansklubben Stop And Go
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm
Västsvenska Danssportförbundet
DF West Coast Jitterbugs
Östra Danssportförbundet
Linköpings Sportdansklubb
Sportdansklubben Wetternbuggarna

Skåne-Hallands Danssportförbund
Sportdansklubben Laxbuggarna
Öresunds Dansförening
Småland-Blekinge Danssportförbund
Dansföreningen Hamboringen
Dansklubben Danzvett
Dansklubben Swing
Jönköpings Sportdansklubb
Stockholm-Upplands Danssportförbund
Alemana Dansklubb
Dansklubben Nackswinget
EBBA Dansklubb
Solna Sportdansklubb
Stockholms Dansklubb
Swedish Motion In Line Dansförening
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Bilaga 2

Förbundsstyrelsens förslag till Dansen Vill
Dansen Vill - värdegrund, vision och riktlinjer för svensk danssport
Det här dokumentet är beskriver den idémässiga basen för verksamheten inom Svenska
Danssportförbundet, DSF. Med ”Dansen Vill” som grund kan föreningar, distrikt och
centrala funktioner utforma sina egna mål och handlingsprogram. I slutet av
dokumentet återfinns ett övergripande perspektiv vad ansatsen för DSF grundas på.
Inledning
Detta dokument ska vara en hjälp för föreningar, distrikt, centrala funktioner inom DSF
och enskilda utövare att förstå verksamhetsidé och framtida inriktning. Det utgår ifrån
de ansatser som beslutats inom Riksidrottsförbundet och vidare utvecklats samt
fastställts av DSF förbundsmöte. Det finns även ett antal relaterade dokument eller
doktriner som utgör både referens och viktiga kompletteringar till det här dokumentet:
•
•
•
•

DSF:s stadgar
Idrotten vill, vilket är idrottsrörelsens idéprogram
DSF:s utvecklingsmodell
Den årligen uppdaterade verksamhetsplanen

Alla har en möjlighet att vara med och påverka DSF:s inriktning, det är en grund för den
ideella verksamheten och föreningslivet. Men för att ge en kort övergripande
beskrivning av var DSF befinner sig för närvarande följer här en kort resumé och
tillbakablick.
Svenska Danssportförbundet (DSF) bildades 25 februari 1968 på Birkagården i
Stockholm och är sedan 1977 medlem i Riksidrottsförbundet (RF). DSF är vidare
medlem i World Dance Sport Federation (WDSF), World Rock’n’Roll Confederation
(WRRC), World Swing Dance Council (WSDC), World Artistic Dance Federation (WADF)
och är ansluten till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Dessa medlemskap har ingåtts
för att dansen ska utvecklas i samklang med omvärlden och ge möjlighet till att utövas
som idrott.
Våra nuvarande dansgrenar
Sedan starten har flera dansgrenar adderats till DSF. För närvarande är det följande
danser som DSF organiserar:Latinamerikanska danser (Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba,
Paso Doble, Jive)
• Standard danser (Modern vals, Quickstep, Tango, Wienervals, Slow Foxtrot)
• Tiodans (Latin och Standard ovan bildar tillsammans Tiodans)
• Boogie Woogie, Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop och Rock´n´Roll
• Disco Dance, Acro Disco, British Freestyle, Slowdance, Performing Arts
• Hiphop, Locking, Popping, House, Hiphop Battle
• Linedance
• West Coast Swing
• Breaking
Men utvecklingen inom dansen öppnar upp för ytterligare grenar som kan integreras i
DSF i en eller annan omfattning.
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DSF Vision
Svenska Danssportförbundet ska arbeta efter de gemensamma normer och riktlinjer
som finns inom den svenska idrottsorganisation organiserad inom Riksidrottsförbundet.
En viktig bas utifrån det kan för dansens del sammanfattas i följande beskrivning:
Danssport är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera.
Danssport består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi organiserar vår idrott i
självständiga föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i
Svenska Danssportförbundet med tillhörighet i Riksidrottsförbundet.
När det gäller folkrörelseperspektivet och den ideella föreningsbasen återfinns ett
tillägg lite längre fram i dokumentet.
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.
• I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad
idrott.
• I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat
vägledande.
• I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om
prestation och tävlingsresultat tjänar som sporre.
Vi är en samlad danssportsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den
genomsyrar alla föreningar, distrikt, centrala funktioner, såväl bredd som elit. Vi värnar
om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära
samverkan som ger inspiration och utveckling. Vår strävan i vardagen är därför att vi
ska uppnå ett tillstånd i allt vi gör som utgår ifrån följande intention eller vision.
•

DANS – rörelse hela livet

Genom den visionen skall DSF utforma verksamhetsidé, strategier, arbetssätt,
värdegrund samt även en stödjande organisation. Men för de som arbetar inom och med
dans i Sverige ska de även kunna bli sporrade att utveckla lite ytterligare varje dag! Det
är i visionen vi hämtar energi och finner nya lösningar.
Verksamhetsidé
Genom Svenska Danssportsförbundets verksamhetsidé har vi beskrivit vår uppgift som
har vuxit fram genom vår numera långa historia inom Riksidrottsförbundet.
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
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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.
För de delar som avser påverkan och beslut inom DSF så krävs medlemskap som
förening.
Värdegrund
DSF vill framgångsrikt organisera all dans, ha tusentals medlemmar i starka föreningar
där alla finner mening och glädje. Utveckling, gemenskap och gott ledarskap är en
självklarhet. För att uppnå visionen och verksamhetsidén har ett antal värderingar
fastställts som på olika vis skall styra eller vägleda beteende för de som är engagerade
inom DSF. Det är viktigt att komma ihåg om vi skall lyckas. Följande fyra deviser är
vägledande för beteendet men ansvaret ligger hos var och en;
Engagemang, Danssporten ger gemenskap, glädje och engagemang. Vi lär oss tidigt
att umgås och respektera varandra över kulturella, etniska, köns- och
generationsgränser. Ledarna är de positiva förebilderna. Föreningsgemenskap ska
vara tillgänglig för alla. Men som en del i den ideella idrottsrörelsen bygger
framgång på engagemang från dem som deltar. Vi utvecklar därför vår verksamhet
för att få engagemang i alla led – bland dansare, föräldrar, funktionärer, ledare och
andra medlemmar.
•

Öppenhet, Danssporten ska präglas av öppenhet och likabehandling vilken är en
grund för all ideell och demokratisk föreningsverksamhet,
•

Ansvarstagande, med de olika roller och förtroenden som vi tar på oss inom
förbundet i accepterade roller följer även ett ansvar att driva uppdrag och tilldelade
uppgifter i mål.
•

Tillit och respekt, för att vi skall kunna utveckla dansen i Sverige i enlighet med
DSFs vision och organisation måste det finnas tillit till de som är utvalda att leda
olika delar av verksamheten. Vidare måste det inom ramen för den demokratiska
processen visas respekt för fattade beslut och riktlinjer. Det är utifrån detta
engagemang hämtas.
•

Sammanfattning och vår grundläggande tanke.
Med verksamhetsidé, vision och värdegrund som bas kan mer formuleras om hur DSF
ska bedriva idrott - danssport. Men låt det även beskrivas utifrån DSFs grundläggande
tanke. På alla nivåer utvecklas människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt
och kulturellt. Kroppen är skapad för aktivitet, därför är danssport bra och utvecklande.
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Alla mår bra och kan prestera mer både i vardagen och på tävlingsgolvet. Danssporten
har stor betydelseför folkhälsan. I dansen får vi utlopp för glädje och spontanitet, trivs
och mår bra.
Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. I Danssporten finns ett inbyggt
tävlingsmoment som inspirerar utövaren att testa gränser, prestera mer och nå bättre
resultat. Att nå mål är tillfredsställande. Att kämpa tillsammans med någon annan ger
också erfarenhet att ta med sig vidare i livet. Danssporten finns på många orter i hela
landet och är en del av det svenska kulturarvet. Genom sin verksamhet bidrar
föreningarna till samhällets utveckling och skapar en värdefull identifikation för orten.
Idrotten och inte minst danssport skapar en samhörighetskänsla för alla människor och
i alla samhällsskikt.
Föreningslivet är en nyttig och lärande miljö. Den ska påverka positivt så att attityder
förändras så att t ex. mobbning motarbetas. Verksamheten ska vara utformad så att alla
lär sig respektera varandra som kamrat och medtävlare. Danssporten tillhör en av de
mest jämställda sporterna.
Det ska vara jämställdhet mellan könen. Uppdrag ska utformas och fördelas mellan
könen så att både mäns och kvinnors erfarenheter tas till vara så att båda könen kan
vara med.
Idrotten och danssporten är internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer
breddar våra kontaktytor, ökar vår förståelse för andra kulturer och stärker samverkan
mellan människor över nationsgränserna. Med gemenskapen inom dansen ska
människor med olika etniskt ursprung, nationalitet och religion lära känna och
respektera varandra. Det motverkar främlingsfientlighet och rasism. Mångfalden bidrar
till att utveckla danssporten.
Känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om
inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi inom danssporten för
efterlevnad av regler och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av
dansgolvet, för att skapa en positiv miljö för utövare och supportrar. Inom svensk
danssport tar vi avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat
– doping - för att uppnå bättre resultat.
Strategier, aktiviteter och referenser (ska kopplas ihop med årlig
verksamhetsplan)
Varje år upprättas en verksamhetsplan som fastställs på förbundsmötet. I den planen
framgår framförallt gemensamma strategier och till viss nivå även viktiga aktiviteter.
DSFs strategier har framförallt inriktning på att antingen bredda dansen eller att i olika
delar fördjupa inriktningen.
För närvarande har FS följande strategiska initiativ (dessa utvecklas i detalj i det
dokument som refereras till ovan).
Att utveckla och färdigställa en organisatorisk plattform för DSFs verksamhet
Att säkerställa att dansens inträde i den olympiska tävlingsformen blir en
framgång
• Att införliva parasport i förbundet
•
•
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Att genomföra ”socialdansprojekt” för att bredda dansen ytterligare i Sverige.
Att barndansen får en konceptuell utformning som kan utgöra en
modellutbildning.
•
•

Kopplat till dessa projekt och annan pågående verksamhet finns hundratals aktiviteter
som utvecklas över tid.
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Bilaga 3

Förbundsstyrelsens förslag till Stadgeändring
3 Kap 2 §
Hänvisning justerad som konsekvens av ändringen av 7 Kap 5 § punkt 2 enligt nedan.
Nuvarande lydelse
2 § Rösträtt
− − − − −
Medlemsförening måste, för att tilldelas
rösträtt, senast 31 januari ha fullgjort sina
stadgeenliga åligganden enligt 7 kap, 5 §
punkt 2.

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

3 Kap 7 § punkt 2c
Ändring till könsneutral benämning.
Nuvarande lydelse
7 § Ärenden vid förbundsmötet
…..
2. Val av mötesfunktionärer:
− − − − −
c) två justeringsmän, att
jämte…..

Föreslagen lydelse
7 § Ärenden vid förbundsmötet
…..
2. Val av mötesfunktionärer:
− − − − −
c) två justeringspersoner, att
jämte…..

7 Kap 2 §
När förening söker inträde i Svenska Danssportförbundet krävs årsmötesbeslut. I paritet
med detta har praxis varit att årsmötesbeslut även krävts vid utträde. Detta införs nu i
stadgarna.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
2 § Utträde samt uteslutning av förening 2 § Utträde samt uteslutning av förening
Förening, som önskar utträda ur förbundet, Förening, som önskar utträda ur förbundet,
ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen ska skriftligen anmäla detta. Anmälan ska
inte betalat …..
vara grundad på ett årsmötesbeslut. Har
föreningen inte betalat …..
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7 Kap 3 och 5 §§
RF:s distriktsförbund (DF) har ersatts av RF-SISU distrikt.
Nuvarande lydelse
3 § Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det danssportdistrikt
− − − − − , dels det DF inom vilket
föreningens hemort är belägen.
5 § Åligganden
Förening ska
− − − − −
9. på begäran av RS, förbundet,
vederbörande DF-styrelse eller SDFstyrelse…..

Föreslagen lydelse
3 § Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det danssportdistrikt
− − − − − , dels det RF-SISU distrikt inom
vilket föreningens hemort är belägen.
5 § Åligganden
Förening ska
− − − − −
9. på begäran av RS, förbundet,
vederbörande RF-SISU distriktsstyrelse
eller SDF-styrelse…..

7 Kap 5 § punkt 2
För att förtydliga att det finns två olika sistadatum som föreningar måste beakta vid
varje årsskifte, har punkten 2 delats upp i två punkter.
Nuvarande lydelse
5 § Åligganden
Förening ska
− − − − −
2.
senast den 31 januari varje år
ha betalt medlemsavgift och reglerat
samtliga otvistiga skulder gentemot DSF
per den 31 december föregående år, samt
den 31 december föregående år ha
rapporterat medlemsstatistik i enlighet
med DSF:s anvisningar,

Föreslagen lydelse
5 § Åligganden
Förening ska
− − − − −
2.
senast den 31 januari varje år
ha betalt medlemsavgift och reglerat
samtliga otvistiga skulder gentemot DSF
per den 31 december föregående år,
3.
senast den 31 december
föregående år ha rapporterat
medlemsstatistik i enlighet med DSF:s
anvisningar,

7 Kap 8 §
Redaktionell ändring.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
8 § Medlems deltagande i den idrottsliga 8 § Medlems deltagande i den idrottsliga
verksamheten
verksamheten
− − − − −
− − − − −
Medlem får inte delta i tävling eller
Medlem får inte delta i tävling eller
uppvisning utan medgivande av
uppvisning utan medgivande av
föreningsstyrelsen eller, om denna så har föreningsstyrelsen eller, om denna så har
bestämt, av sektionsstyrelse. För
bestämt, av sektionsstyrelse. För
deltagande i tävling eller uppvisning
deltagande i tävling eller uppvisning
utanför Sverige, gäller de regler som
utanför Sverige, gäller de regler som
vederbörande förbundsstyrelse utfärdat. förbundsstyrelsen utfärdat.
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Bilaga 4

Motion 1 Offerdals Dansklubb

Förhandling med STIM och SAMI om nytt avtal där även motionsdansen inkluderas.

MOTION OM ATT DSF SKA SLUTA NYTT AVTAL MED STIM OCH SAMI
Utdrag från Danssportförbundets hemsida:
"DSF vill på alla nivåer bedriva vår idrott danssport, så den utvecklar människor
positivt - såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt…"
"Danssport kan utövas i
motionsform. Danssport kan utövas i
tävlingsform."
Offerdals dansklubb håller helt med om ovanstående, och vill att DSF jobbar för att
sluta ett avtal med STIM och SAMI som gör detta möjligt.
Dagens avtal täcker bara tävlingsverksamhet, vi anser att ett nytt avtal behövs, där
även dansen som motionsform ryms.

Offerdal 220116
Ort och datum
Jennie Hermansson, ordförande Offerdals DK
Förbundsstyrelsens svar på motionen:
Som svar på Offerdals motion gällande om avtalen med STIM och SAMI omfattas av
annan verksamhet utöver tävlingsverksamhet med STIM och SAMI, meddelar FS att
avtalet omfattar: ”träning, tävling och publika arrangemang för aktiva medlemmar”.
Vidare säger avtalet att ”övriga danskurser som avser andra än Danssportförbundets
aktiva medlemmar omfattas inte av avtalet.
FS anser att dans som motionsform är en del av begreppen träning och kurser.
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Förbundsstyrelsen anser att motionen är besvarad.

Bilaga 5

Motion 2 Mittnorrlands Danssportförbund
a) Att DSF gör upp om ett ramavtal med STIM/SAMI avseende övrig verksamhet som
ej är tävlingsrelaterad.
b) Alternativt att föreningarna får göra upp egna avtal samt slippa STIM/SAMIavgiften till DSF.

Motion till Förbundsmötet 2022 - Svenska Dansportförbundet
STIM/SAMI
Bakgrund:
Föreningarna betalar årligen medlemsavgifter till Svenska Danssportsförbundet. Dessa
innefattar årsavgift, verksamhetsavgift samt avgift till STIM/SAMI (Svenska Tonsättares
Internationella Musikbyrån/Svenska Artisters och Musikers Intresseor ganisation)
I dagsläget betalas avgiften till STIM/SAMI, utifrån föreningarnas medlemsantal, via Svenska
Dansportförbundet. Vi upplever att Svenska Dansportförbundet har underlåtit att vara
transparenta. Det har inte redovisats vad denna avgift till STIM/ SAMI gäller för.
Föreningarna är i dagsläget enskilt ansvariga och har inte fått tagit del av
STIM/SAMI-avtalet och dess innehåll. Detta resulterar i att både Svenska
Danssportförbundet och föreningarna hamnar i ett svårt dilemma angående
ansvar s biten.
Vi vet att det befintliga avtalet endast omfattar tävlingsrelaterad verksamhet.
Tävlingsverksamhet är en mindre del av föreningarnas totala verksamhet.
Vi yrkar att:
• Förbundsmötet beslutar att Svenska Danssportförbundet gör upp om ett ramavtal med
STIM/ SAMI där alla föreningar kan gå in och teckna eget avtal.
• Alternativt besluta att föreningarna har möjlighet att skriva egna avtal med STIM/SAMI
samt blir befriade från STIM/SAMI avgiften till Svenska Dansportför bundet.

Monica Lundell
Ordförande MNDSF

Mats Mattiasson
Kassör, MNDSF
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Förbundsstyrelsens svar på motionen:
Förbundsstyrelsen (FS) uppfattar flera frågeställningar i motionen och besvarar enligt
följande:
På frågan gällande om avtalen med STIM och SAMI omfattar annan verksamhet utöver
tävlingsverksamhet, meddelar FS att avtalet omfattar: ”träning, tävling och publika
arrangemang för aktiva medlemmar”. Vidare säger avtalet att ”övriga danskurser som
avser andra än Svenska Danssportförbundets aktiva medlemmar omfattas inte av
avtalet.
FS anser att dans som motionsform är en del av begreppen träning och kurser.
På frågan om transparens, meddelar FS att man ej har haft för avsikt att dölja avtalens
innehåll och mening, men att avtalssekretess mellan parterna råder. En ytterligare
redovisning av avtalen kommer att genomföras i samband med förbundsmötet.
En omförhandling av avtalet och skapa ett ramavtal kan få omfattande konsekvenser för
föreningarna, vilket måste beaktas. Förbundsstyrelsen avser att uppdra till
Generalsekreteraren att se över de olika alternativen och möjligheterna till förändrade
avtal med STIM och SAMI.
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.
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STADGAR för
SVENSKA
DANSSPORTFÖRBUNDET
antagna av förbundsmötet 1995
senast reviderade av förbundsmötet 2022
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Stadgar för Svenska Danssportförbundet antagna 22 oktober 1995. Senast reviderade av FM 2022

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE ................................................................................................. 1
§ 2 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden ................................... 1
a) val av ordförande för förbundsmötet ................................................................. 1
b) val av sekreterare för mötet .............................................................................. 1
c) val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötets protokoll ............ 1
d) val av erforderligt antal rösträknare .................................................................. 1
e) val av redaktionskommitté ................................................................................ 1
§ 5 fastställande av arbetsordning ................................................................................. 2
§ 6 fastställande av föredragningslista för mötet .......................................................... 2
RöstLÄNGD ..................................................................................................................... 8
1 Kap Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 18
1 § Ändamål ......................................................................................................... 18
2 § Sammansättning.............................................................................................. 18
3 § Tillhörighet ..................................................................................................... 18
4 § Beslutande organ ............................................................................................ 18
5 § Distriktsorgan.................................................................................................. 18
6 § Medlemskap ................................................................................................... 18
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår .................................................... 18
8 § Stadgetolkning ................................................................................................ 19
9 § Stadgeändring ................................................................................................. 19
10 § Skiljeklausul .................................................................................................. 19
11 § Upplösning av förbundet ................................................................................ 19
2 Kap Allmänna bestämmelser ........................................................................................... 20
1 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m.m. ......................................... 20
2 § Valbarhet inom förbundets organisationer.......................................................... 20
3 § Legitimationskort............................................................................................. 20
4 § Mästerskapstävlingar ....................................................................................... 20
5 § Sändningsrättigheter........................................................................................ 21
6 § Sammansättning av styrelser m.m...................................................................... 21
3 Kap Förbundsmöte ........................................................................................................ 22
1 § Sammansättning.............................................................................................. 22
2 § Rösträtt .......................................................................................................... 22
3 § Överlåtelse av rösträtt ...................................................................................... 22
4 § Beslut............................................................................................................. 22
5 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt ................................................ 23
6 § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet ............................................................. 23
7 § Ärenden vid förbundsmötet .............................................................................. 23
8 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet ........................................... 24
9 § Ombud till RF-stämma...................................................................................... 25
10 § Extra förbundsmöte ....................................................................................... 25
11 § Valberedningen ............................................................................................. 25
4 Kap Förbundsstyrelsen ................................................................................................... 27
1 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet ........................................... 27
2 § Förbundsstyrelsens åligganden .......................................................................... 27
3 § Prövningsrätt .................................................................................................. 28
4 § Handläggning .................................................................................................. 29
5 Kap Revisorer och revision .............................................................................................. 30
6 Kap Danssportdistrikt (SF-distrikt), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF). ............................... 31
1 § Danssportdistrikt ............................................................................................. 31
2 § SDF:s namn och danssportdistriktets gränser ...................................................... 31
3 § Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ................................................................... 31
4 § SDF:s sammansättning ..................................................................................... 31

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/398c3284-d6d4-49bf-9848-65b417334ece

www.vismasign.com

Stadgar för Svenska Danssportförbundet antagna 22 oktober 1995. Senast reviderade av FM 2022

5 § SDF:s stadgar .................................................................................................. 31
6 § Revisorer och revision ...................................................................................... 31
7 Kap Föreningarna .......................................................................................................... 32
1 § Medlemskap i förbundet .................................................................................. 32
2 § Utträde samt uteslutning av förening ................................................................. 32
3 § Distriktstillhörighet .......................................................................................... 33
4 § Rösträtt .......................................................................................................... 33
5 § Åligganden...................................................................................................... 33
6 § Medlemskap i förening ..................................................................................... 34
7 § Medlems rättigheter och skyldigheter ................................................................ 34
8 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten ............................................ 34
9 § Representation................................................................................................ 35
Kommentarer till stadgarna ............................................................................................... 36
Till 3 kap 3 § ......................................................................................................... 36
Till 7 kap 7 § och 8 § .............................................................................................. 36

Sida 17
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/398c3284-d6d4-49bf-9848-65b417334ece

www.vismasign.com

Stadgar för Svenska Danssportförbundet antagna 22 oktober 1995. Senast reviderade av FM 2022

1 KAP GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
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 idrottsorganisationen och som Riksidrottsförbundet ger uttryck för i ”Idrotten
vill”.
Förbundet ska vara en sammanslutning av de ideella föreningar i vilkas verksamhet ingår att
bedriva dans i tävlings- och/eller motionsform.
Förbundet ska i samverkan med de anslutna föreningarna arbeta för att öka insikten om att
danssport är idrott.
Förbundet ska företräda danssporten i internationella sammanhang.
2 § Sammansättning
Förbundet består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar.
Förbundet har sitt säte i Stockholm.
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”.
4 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelse.
5 § Distriktsorgan
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är specialidrottsdistriktsförbund (SDF).
6 § Medlemskap
Varje ideell förening som uppfyller de i 7 kap 1§ angivna villkoren kan genom beslut av
förbundsstyrelsen, eller den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som
medlem i förbundet.
Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 7 kap 2§.
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
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Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. därnäst följande
ordinarie förbundsmöte.
8 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte
är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller avgörs i
trängande fall av förbundsstyrelsen.
9 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen framföras
av distriktsorgan eller röstberättigad medlemsförening senast den 1 december.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
Vad som sägs ovan i denna paragraf gäller inte kommentarer till stadgarna. Sådana utformas
och ändras av förbundsstyrelsen.
10 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, SDF, RF-SISU distrikt, SF eller
RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i dessa stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för
idrottens skiljenämnd.
11 § Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna
röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.
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2 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m.m.
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersledamot i
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Denne får utses
till befattning inom styrelsen.
Hedersledamot och adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
2 § Valbarhet inom förbundets organisationer
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.
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i
föreningen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.
Kravet i första stycket gäller inte val av revisor och medlem av disciplinnämnden.
3 § Legitimationskort
Person som är förtroendevald inom förbundet har fritt tillträde till tävling eller uppvisning,
som anordnas av en till förbundet hörande organisation, enligt följande:
Ledamot av förbundsstyrelsen har fritt tillträde till alla av förbundet och dess organisationer
ordnade uppvisningar och tävlingar.
Ledamot av SDF-styrelsen har fritt tillträde till alla arrangemang inom distriktet ordnade av
förbundet och dess organisationer.
Legitimationskort utfärdas av förbundet. Förbundsstyrelsen har rätt att utfärda legitimationskort även till andra personer än de ovan nämnda, och meddelar i sådant fall omfattningen av
rätten till tillträde till arrangemang.
4 § Mästerskapstävlingar
Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken, SM och JSM samt DM och JDM, samt att
representera Sverige vid internationella mästerskapstävlingar har den som är svensk
medborgare och som tillhör förening ansluten till förbundet. I pardanser får den ena partnern
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vara utländsk medborgare. Om dans utförs i formation bestående av tre personer eller fler, så
ska majoriteten vara svenska medborgare.
Med svensk medborgare jämställs den som varit stadigvarande bosatt i Sverige under minst
ett år.
5 § Sändningsrättigheter
Förbundet äger rättigheten, inklusive arkivrättigheten, till all sändning med rörliga bilder från
samtliga svenska mästerskapstävlingar.
6 § Sammansättning av styrelser m.m.
Förbundsstyrelsen och valberedningen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska
vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen och med hälften av
övriga ledamöter i valberedningen. SDF och dess valberedningar ska bestå av kvinnor och
män.
Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka för att styrelser, valberedningar,
verksamhetsområden, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att
jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet ska också
eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person ska ingå.
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3 KAP FÖRBUNDSMÖTE
1 § Sammansättning
Förbundsmöte består av föreningarnas ombud. Förening får sända ett ombud. Ombudet ska
vara medlem i föreningen.
Föreningsombud får, vid överlåtelse enligt 3 Kap 3 § nedan, företräda ytterligare en förening.
SDF-ombud har rätt att delta vid mötet med yttranderätt, även om SDF:et ej har någon
rösträtt.
Ledamot av förbundsstyrelsen får inte vara ombud.
2 § Rösträtt
Vid förbundsmöte disponerar varje förening som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter
en röst.
Medlemsförening måste, för att tilldelas rösträtt, senast 31 januari ha fullgjort sina
stadgeenliga åligganden enligt 7 kap, 5 § punkt 2 och 3.
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte, att gälla tiden
1 februari till 31 januari.
3 § Överlåtelse av rösträtt
Förening som inte avser att själv nyttja sin röst vid förbundsmötet kan låta sig företrädas via
fullmakt av antingen annan förening inom DSF med rösträtt eller av det SDF man tillhör under
förutsättning att detta är ett aktivt val.
Rätten för förening att företräda annan förening via fullmakt på förbundsmöte begränsas till
ett antal om en (1) förening.
För samtliga ombud ska fullmakt insändas senast en vecka före förbundsmötet till kansliet.
Förening som avser att låta sig företrädas av annan förening eller eget SDF ska ha
överenskommit detta i god tid och färdigställt och insänt fullmakt inom nämnda tidsfrist.
SDF får sända ett ombud för varje röst det disponerar, men kan låta ett ombud representera
två röster. Ombudet/ombuden väljs av SDF-möte. SDF-ombud får inte företräda mer än ett
SDF och kan inte samtidigt vara ombud för förening.
4 § Beslut
Med undantag för de i 1 kap 9 och 10 §§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet.
Omröstning ska ske öppet, dock ska personval ske med slutna sedlar om röstberättigat
ombud så begär.
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Vid omröstning, som inte avser personval, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av
ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten.
Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
5 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig
ordning deltar i mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer, förutom ombuden,
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna och motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF:s representant, ledamöter i förbundets verksamhetsområden och
kommittéer, förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.
Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara.
6 § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
Förbundsmöte hålls årligen före utgången av april månad på tid och ort som
förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen, dels genom kungörelse i Förbundets officiella
kungörelseorgan senast tre månader före mötet, dels genom epost till röstberättigade
organisationer senast fyra veckor före mötet.
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.
7 § Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet ska följande ärenden förekomma.
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

2.

Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande,
b) sekreterare,
c) två justeringspersoner, att jämte ordförande justera mötets protokoll,
d) erforderligt antal rösträknare samt
e) redaktionskommitté.

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
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4.

Fastställande av arbetsordning för mötet.

5.

Fastställande av föredragningslista för mötet.

6.

Kandidatnominering för val enligt punkterna 12 – 20.

7.

Behandling av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för senast förflutet verksamhets/räkenskapsår:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse,
b) styrelsens förvaltningsberättelse och fondförvaltning samt
c) revisorernas berättelse.

8.

Beslut om disposition av årets resultat.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.

10. 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.
11. Kandidatplädering.
12. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
13. Val av halva antalet (minst tre) ordinarie ledamöter för en tid av två år.
14. Eventuellt fyllnadsval för ledamöter som avgått under mandatperioden.
15. Val av tre suppleanter för en tid av ett år.
16. Val av ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år.
17. Val av halva antalet övriga ledamöter i disciplinnämnden för en tid av två år.
18. 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).
19. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år samt halva antalet (två) ordinarie ledamöter för en
tid av två år.
20. Beslut om val av ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter.

8 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet ska vara förbundet tillhanda senast den 1
februari. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt
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röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorganen. Förslag från röstberättigad
föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess
utlåtande.
9 § Ombud till RF-stämma
Ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 2 § RF:s stadgar.
Ombud ska utses av förbundsmötet eller, om mötet så har beslutat, av förbundsstyrelsen.
Meddelande om vilka ombud som utsetts, sänds snarast möjligt till riksidrottsstyrelsen (RS)
och de utsedda.
10 § Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om sådant möte behövs.
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna med
angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när minst en tiondel av röstberättigade föreningar
enligt upprättad röstlängd begär det.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom fjorton dagar kalla till extra möte, får den/de som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse och föredragningslista översänds till föreningarna senast fjorton dagar före mötet.
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Extra
förbundsmöte får inte äga rum under tid då RF-stämma pågår.
11 § Valberedningen
Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter, valda av förbundsmötet.
Vid sammansättning av valberedningen ska 2 kap 6 § i dessa stadgar särskilt beaktas.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hen i denna egenskap fått
kännedom om.
Valberedningen utser inom sig sekreterare.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet
överlämnas till förbundsstyrelsen.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
Valberedningen 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 valberedningen avge förslag på
personer för valen under 3 kap 7 § punkt 12–18.
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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.
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4 KAP FÖRBUNDSSTYRELSEN
1 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat.
Styrelsen består av ordförande samt minst sex övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en representant och dennes
personliga suppleant, med yttrande- och förslagsrätt, att deltaga i styrelsens sammanträden.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare och ekonomiansvarig.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Suppleanterna kallas till alla möten men utövar rösträtt endast då de vid mötet
ersätter ordinarie ledamot. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om
beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. 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.
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.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet
underrätta styrelsen härom.
Beslut fattat enligt bemyndigande ovan får - förutom av enskild person inom danssporten
som omedelbart berörs av beslutet - överklagas av röstberättigad förening som tillhör DSF.
Överklagande sker hos förbundsstyrelsen. Klagoskriften ska ges in till förbundsstyrelsen
senast tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Övriga överklaganden i beslut som inte avser bestraffningsärende enligt kap 15 RF:s stadgar.
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 idrotts område,

2.

övervaka efterlevnaden av RF:s och Förbundets stadgar och i vederbörlig ordning utfärdade regler, samt
relevanta internationella förbunds stadgar och övriga regler,

3.

samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet samt marknadsföra
dansen och danssporten hos myndigheter, massmedia och allmänhet,
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4.

följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna,

5.

utfärda instruktioner för verksamhetsområden, kommittéer och andra organ samt följa och stödja
verksamheten i dessa,

6.

avge vederbörliga rapporter och yttranden,

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,

8.

årligen tillgängliggöra förbundets årsredovisning för SDF och föreningar,

9.

handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka
förbundets ekonomi,

10. godkänna nationella och internationella tävlingar, besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling eller
uppvisning utomlands samt kontinuerligt utvärdera gällande tävlingsregler och vid behov fastställa
förändringar av dessa som ska meddelas minst tre månader före ikraftträdandet,
11. godkänna stegvisa utbildningar av instruktörer, tränare, domare och tävlingsfunktionärer samt sanktionera
genomförandet av dessa,
12. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser,
13. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden 1 februari till 31 januari,
14. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli,
15. tillse att personuppgifter av vilket slag de än må vara, behandlas, publiceras och lagras i enlighet med svensk
lagstiftning i dataskyddsförordningen eller annan myndighet fastställd förordning,
16. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i
förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet,
17. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,
18. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på begäran
av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden,
19. föra protokoll och erforderliga böcker, samt

20. handlägga löpande ärenden i övrigt.
3 § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap RF:s stadgar.
Bestraffningsärenden handlägges enligt 14 kap RF:s stadgar.
Böter kan ådömas enskild person med högst 5 000 kronor.
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4 § Handläggning
Förbundet ska ha en disciplinnämnd, som består av ordförande, som bör vara juristutbildad,
och minst fyra övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Ordförandens mandattid är ett år,
övriga ledamöters två år. Halva antalet ledamöter väljs vartannat år.
Beslut i ärenden fattas av disciplinnämndens ordförande, tillsammans med minst två
ledamöter, samtliga ledamöter ska vara kallade. Disciplinnämnden är beslutsfattande i frågor
som rör förseelser enligt 14 kap RF:s stadgar och Förbundets etikkod.
Förbundet ska vidare ha en etisk kommitté, som består av ordförande och minst två övriga
ledamöter. Etiska kommittén tillsätts av förbundsstyrelsen och har en utredande roll
avseende etikärenden inom Förbundet. Beslut i ärenden fattas av Etiska kommitténs
ordförande, tillsammans med minst två ledamöter, samtliga ledamöter ska vara kallade.
Bestraffningsärenden handläggs i första instans av disciplinnämnden.
Förseelser avseende Idrottens värdegrund, den av DSF fastställda etikkoden eller annat
oetiskt beteende hänförligt till RF:s stadgar eller Förbundets reglementen, handläggs i första
instans av Etiska kommittén. Etiska kommittén ska utreda, dokumentera och avgöra huruvida
sådana ärenden efter färdigställande ska tillställas disciplinnämnden för beslut om eventuell
sanktion. I fråga om brott mot Idrottens värdegrund som kan föranleda uteslutning av
förening eller medlem (jämför 7 Kap, 2 § och 6 §) ska sådan rekommendation i stället
tillställas förbundsstyrelsen för beslut.
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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.
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6 KAP DANSSPORTDISTRIKT (SF-DISTRIKT), SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF).
1 § Danssportdistrikt
Inom varje danssportdistrikt ska finnas SDF som är organ för Svenska Danssportförbundets
regionala verksamhet.
Förening tillhör det danssportdistrikt inom vars geografiska område föreningen har sin
hemort.
SDF upprättas efter samråd med berörda distriktsförbundsstyrelser.
2 § SDF:s namn och danssportdistriktets gränser
Förbundets distriktsindelning grundar sig på RF-distrikten. Ett danssportdistrikt kan dock
omfatta flera RF-distrikt.
Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas att SDF inom olika idrotter
men med likartade geografiska gränser får likartad benämning.
3 § Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och sina egna stadgar
arbeta såsom Svenska Danssportförbundets regionala organ i enlighet med förbundets
ändamål enligt 1 kap 1 §.
4 § SDF:s sammansättning
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Danssportförbundet och som har
sin hemvist inom danssportdistriktets geografiska område.
5 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar ska följa den av Svenska Danssportförbundet fastslagna och av riksidrottsstyrelsen (RS) granskade stadgemallen för SDF.
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.
6 § Revisorer och revision
SDF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av revisor utsedd av SDF-stämman eller av
ett revisionsbolag.
Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av SDF:s räkenskaper, stämmo- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar.
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7 KAP FÖRENINGARNA
1 § Medlemskap i förbundet
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående
villkor är uppfyllda.
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av
föreningens stadgar, vilka ska vara upprättade på grundval av DSF:s stadgemall eller ifall
föreningen även tillhör andra SF, alternativt RF:s stadgemall för idrottsförening.
2. Föreningen har dans i tävlings- och/eller motionsform i sin verksamhet och uppfyller även
i övrigt de särskilda villkor för medlemskap som framgår av dessa stadgar.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och
Danssportförbundets stadgar, tävlingsreglemente och övriga bestämmelser samt beslut
fattade av överordnat idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som förbundet i vederbörlig ordning har bestämt.
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.
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt
reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
2 § Utträde samt uteslutning av förening
Förening, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta. Anmälan ska vara
grundad på ett årsmötesbeslut. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer
förbundsstyrelsen om de ska betalas eller inte.
Förening, som inte har betalat medlemsavgift enligt 5 § punkt 2 under två på varandra
följande år, får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskapet upphör genom att föreningen
avförs från medlemsförteckningen.
Utan att det finns en anmälan om utträde får förening uteslutas om den – trots uppmaning
underlåter att följa idrottens värdegrund eller vad som i övrigt föreskrivs i RF:s eller dessa
stadgar, eller gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens
anseende.
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som har fattats av
förbundet, SDF eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.
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Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss
av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt
anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
3 § Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det danssportdistrikt inom vars område föreningens hemort är belägen,
dels det RF-SISU distrikt inom vilket föreningens hemort är belägen.
4 § Rösträtt
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.
5 § Åligganden
Förening ska
1. följa RF:s stadgar samt Svenska Danssportförbundets stadgar, tävlingsreglemente, och
övriga bestämmelser samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
2.

senast den 31 januari varje år ha betalt medlemsavgift och reglerat samtliga otvistiga
skulder gentemot DSF per den 31 december föregående år,

3.

senast den 31 december föregående år ha rapporterat medlemsstatistik i enlighet med
DSF:s anvisningar,

4. på begäran av RIN eller Idrottsombudsmannen lämna uppgifter eller avge yttrande,
5. varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte
hos förbundet registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter
samt firmatecknare,
6. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller
uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt
med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister,
7. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning,
föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt
föra medlemsförteckning,
8. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning,

Sida 33
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/398c3284-d6d4-49bf-9848-65b417334ece

www.vismasign.com

Stadgar för Svenska Danssportförbundet antagna 22 oktober 1995. Senast reviderade av FM 2022

9. på begäran av RS, förbundet, vederbörande RF-SISU distriktsstyrelse eller SDF-styrelse
villkorslöst ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ
begärda uppgifter, samt
10. om dess stadgar ändras sedan den upptagits i förbundet, tillse att den föreslagna
ändringen godkännes av förbundet.
6 § Medlemskap i förening
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det skäligen kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot
idrottens värdegrund, brutit mot föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat
föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen
varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst fjorton dagar. I beslutet ska skälen härför
redovisas samt anges vad medlemmen ska iakttaga för överklagande av beslutet. Beslutet ska
inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas medlemmen.
Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna i
15 kap RF:s stadgar.
7 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om förenings angelägenheter,
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 7 kap 1 §
tredje punkten nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• ska betala de avgifter som beslutas av föreningen.
•

godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter
samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet offentliggörs, oavsett framställningsform,
t.ex. på föreningens hemsida, samt också tillhandahålls föreningens samarbetspartners.

8 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Genom sitt
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medlemskap accepterar medlemmen att personliga tävlingsresultat offentliggörs, oavsett
framställningsform.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller,
om denna så har bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande i tävling eller uppvisning
utanför Sverige, gäller de regler som förbundsstyrelsen utfärdat.
Är arrangören inte ansluten till Svenska Danssportförbundet får medlemmen delta endast om
förbundsstyrelsen har godkänt deltagandet.
9 § Representation
Medlem i förening ska även efterleva tillämpliga avsnitt i tävlingsreglementet, med särskilt
beaktande av avsnitt 4 i tävlingsreglementets generella del.
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KOMMENTARER TILL STADGARNA
Till 3 kap 3 §
Enkel majoritet kan vara absolut eller relativ. Relativ majoritet förekommer t ex vid val där fler
alternativ finns. De alternativ som får flest röster ska gälla, oavsett hur antalet röster samlat,
förhåller sig till det totala antalet avgivna röster.
Till 7 kap 7 § och 8 §
Uppgifterna i medlemsregistret eller i annat förekommande register eller databas får aldrig
användas på ett olämpligt, stötande eller otillåtet sätt.
Personuppgifter inklusive bilder får inte utan medgivande av aktuell individ publiceras i sociala
media.
Föreningsmedlem har rätt att neka publicering oavsett media.

Sida 36
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/398c3284-d6d4-49bf-9848-65b417334ece

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 40 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 40 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 40 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 40 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 40 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/398c3284-d6d4-49bf-9848-65b417334ece

www.vismasign.com

