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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 
Styrelseprotokoll 9–2022  §§ 61 – 69 

Datum: 2022-06-29  

Tid: 18.00 – 20.40  

Plats: Teams  

 

§61 MÖTETS ÖPPNANDE  

Ordföranden Tina Sturesson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

Närvarande: Tina Sturesson, Karolina Filipsson, Therese Magnesen 
Komét, Victor Henriksson, Judith Martinez Åkesson, Oscar 
Ågren, Anna Isvén, Jan Lund Jensen och Tony Irving under 
§62 samt §64 b - §69. 

Förhinder:  Margaretha Bäck 

Tjänstgörande suppleanter:  Anna Isvén och Oscar Ågren 

Adjungerande: Thomas Jansson, GS 

Valberedning: Ann-Katrin Övergård 

Sekreterare: Thomas Jansson, GS 

Justering: Karolina Filipsson  

Föredragningslistans godkännes: Godkändes med följande tillägg: §6o Representation DSE.  

Föregående protokoll: Protokoll nr 8 godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§62 EKONOMI 

Punkt Ärende Ekonomi 

a) Ekonomirapport Resultat och balansrapporter presenterades godkändes och 
lades till handlingarna. En mer detaljerad analys av 
respektive VO:s utfall skall tas fram.  

b) Rapport Återstartstöd fas 
3 

Avser Danssportförbundets förslag till RF om hur 
Återstartsstöd för Fas 3 skall fördelas. Rapporten godkändes 
och lades till handlingarna. Förslaget skickas till RF. 

 

§63 GS RAPPORT 

Punkt Ärende  Beslut 

a) GS Rapport Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

b) Info från RF Information under §67b.  
Oscar Ågren rapporterade att han blivit antagen till Eldsjäl 
2.0 som är en utbildning arrangerad av RF i samarbete med 
Folkspel. 

c) Beslutslogg och 
åtgärdslista 

Genomgång av beslutsloggen. 
Beslutades att arrangera två separata arbetsmöten med VO 
för att arbeta igenom arvoden respektive avgifter inom 
förbundet.  
GS uppdaterar beslutsloggen utifrån genomgång. 
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§64 VO/SO VIKTIG INFORMATION 

Punkt Ärende Beslut 

a) Protokoll nr 6 VO DP 2022-
04-03 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

b) Rapport SO Int.  
WDSF AGM årsmöte 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna. 
Förbundsstyrelsen konstaterar att årsmötet sammanfaller 
med möte med RF-SISU samt arbetshelgen med VO och SO 
varför endast Lena Arvidsson deltar från DSF. 

 

c) Protokoll nr 6 SLT möte Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 
 

 

§65 PROJEKTRAPPORTER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Rapport Paradansprojekt  Förbundsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna 

b) Projektrapport Breaking  Förbundsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna 

 

 

§66 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Ansökan RF:s NILE 
Utbildning 

RF arrangerar ett internationellt utbildningsprogram som 
riktar sig till förtroendevalda som ska arbeta med 
internationella frågor inom specialidrottsförbunden. 
FS beslutade: 

- att bifalla ansökan för Judith Martinez Åkesson till NILE 

- att DSF står för kursavgift- och resekostnader. 

b) Utbildare Disco Disco behöver fler som kan genomföra tränarutbildningar 
för nya tränare, och föreslår Sofia Westlund Englund. 
FS beslutade:  

- att Sofia Westlund Englund utses till utbildare för 

tränarutbildningarna Disco steg 1, Disco steg 2 och 

Disco steg 3. 

c) Engångslicens Det finns behov att ge möjlighet för tävlande som inte 
tidigare är medlem hos DSF att delta på tävlingar. 

Svenska Danssport förbundets och RF:s regelverk kräver 
licens som ger rätt att delta på tävlingen. Men den 
innehåller också en försäkring och hjälper till att finansiera 
idrottens system med regelverk, dopingregler, organisering 
och utveckling.  
FS beslutade 

- att införa en engångslicens för tävling i Svenska 
Danssportförbundet. 

- att kostnaden för en engångslicens tills vidare ska vara 50 
kr för låg licens och 200 kr för hög licens. 
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- att uppdra till GS att skapa licensen i Dans.se 

 

 d) Representation RIF   Danssportförbundet ska delta på Riksidrottsforum i höst 
och ska bestämma vilka som ska delta. 
 
FS beslutade: 

- att bordlägga frågan och uppdra till GS att 

återkoppla så snart kostnaderna presenterats av 

RF. 

e) Övertagande av 
Rullstolsdans  

Styrgruppen för Paradans föreslår förbundsstyrelsen att 
fatta följande beslut: Att Danssportförbundet är redo att 
överta ansvaret för rullstolsdans from 1 januari 2023 och 
vill att övertagandet fortsätter genom avtalsskrivning under 
hösten 2022. GS får uppdraget att slutföra avtalsprocessen 
med styrgruppen som bollplank. Att inrätta ett SO Paradans 
i organisationen som ska bemannas inför 2023 i linje med 
de organisationsinstruktioner som finns generellt inom 
Danssportförbundet. Dessa kan vid behov kompletteras 
med särskilda instruktioner för Paradans under den tid som 
projektledare också finns för Paradans. 
FS beslutade  

- att Danssportförbundet övertar ansvaret för 

rullstolsdans från och med 1 januari 2023 

- att GS uppdras att slutföra avtalsprocessen under 

hösten 2022 med styrgruppen som bollplank. 

- att GS får i uppdrag att tillse att SO Paradans 

inrättas och bemannas inför 2023. 

f) Återkoppling budget och 
projektplan Disco/Part 

FS tog del av uppdaterad budget för internationell tävling  
 

g) Generella instruktioner FS har ett uppdrag att förenkla och förtydliga förbundets 
styrdokument och då det tidigare under 2022 har beslutats 
om uppdaterat arbetssätt i förbundet samt att man önskar 
minska antalet dokument så har Generella instruktioner för 
DSF uppdaterats utifrån detta 

 

FS beslutade 

- att de Generella instruktioner för DSF ska 
remitteras till våra Verksamhetsområden och 
återkopplas och hanteras enligt följande:  

- Remittera till respektive VO.  
- VO ska återkoppla med synpunkter och feedback 

senast den 15:e augusti.  
- FS (kansliet) sammanställer och förbereder en 

presentation till arbetshelgen den 27/28 augusti. 
Mötet (FS, VO, SO och kansli) diskuterar och 
föreslår sista justeringar.  
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- Kansliet bereder och styrelsen fastställer de 
Generella instruktionerna vid ordinarie 
styrelsemöte den 29 september 2022. 

h) Grenspecifika instruktioner FS har ett uppdrag att förenkla och förtydliga förbundets 
styrdokument och då det tidigare under 2022 har beslutats 
om uppdaterat arbetssätt i förbundet samt att man önskar 
minska antalet dokument så har Grenspecifika instruktioner 
för DSF uppdaterats utifrån detta 

 

FS beslutade 

- att de Grenspecifika instruktioner för DSF ska 
remitteras till våra Verksamhetsområden och 
återkopplas och hanteras enligt följande:  

- Remittera till respektive VO.  
- VO ska återkoppla med synpunkter och feedback 

senast den 15:e augusti.  
- FS (kansliet) sammanställer och förbereder en 

presentation till arbetshelgen den 27/28 augusti. 
Mötet (FS, VO, SO och kansli) diskuterar och 
föreslår sista justeringar.  

- Kansliet bereder och styrelsen fastställer de 
Grenspecifika instruktionerna vid ordinarie 
styrelsemöte den 29 september 2022. 

i) Krav domare i Breaking Svenska Danssportförbundet har behov av svenska domare 
i Breaking för att kunna börja genomföra nationella 
tävlingar. Att utveckla egna domarutbildningar och 
examinationer tar tid. Förslag är att godkänna WDSF:s 
Breaking domarutbildningar och examinationer i ThreeFold 
Judging System och Trivium Judging System under en 
övergångsperiod. 
  

FS beslutade: 
- att godkänna WDSF domarutbildningar och 

examinationer i ThreeFold Judging System 
respektive Trivium Judging System som krav för att 
bli domare i DSF 

j)  Utse två domare i Breaking Ferhat Duz, Malmö och Darco Bursac, Jönköping har 
genomgått domarutbildning, examinerats och godkänts av 
WDSF i Three Fold Judging System, det bedömningssystem 
som rekommenderas att användas på nationell nivå och 
som används på lägre internationellnivå inom WDSF. 
 

FS beslutade 

- att godkänna Ferhat Duz och Darco Busac till 
domare i Breaking inom DSF på högsta nivå och att 
de ska föras upp på DSF domarlista för Breaking. 

k)  Team Sweden 
instruktioner 

 

De rutiner för Team Sweden som togs fram under 2019 
behöver få en uppdatering efter att verksamheten har 



    
 

Svenska Danssportförbundet Protokoll 9 – 20220629 Sida 5 (6) 

 

 

 

utvecklats. Nya dokument har tagits fram utifrån hur 
verksamheten bedrivs idag.  

Dokumenten är:  

Generella instruktioner för Team Sweden  

Mall för Grenspecifika instruktioner för Team Sweden   

 
Beslutades 

- att uppdra till Victor Henriksson, Karolina Filipsson 
och Therese Magnesen Komet att slutjustera 
skrivningarna bland annat gällande uttagning. 

- Att slutföra arbete till fredag den 8 juli och därefter 
tar FS omgående ett per capsulam beslut. 

l) Plats för förbundsmöte FS har tagit del av de olika alternativen som presenterades 
av kansliet. 

 

FS beslutade 

- att fastställa att Förbundsmöte 21 – 23 april 2023 
hålls på Scandic Star Sollentuna 

m) Beslut om Utbildnings 
dokumentmallar 

De senaste åren har DSF sett ett behov av att förtydliga 
rutiner inom utbildning och i största mån göra dessa rutiner 
generella oavsett dansgren.   

 

Det har arbetats fram ett antal dokument som ska skapa 
den grundläggande strukturen för utbildning inom DSF. 
Dessa dokument har gåtts igenom av VO och utsedda 
representanter från FS för att säkerställa kvalité och att det 
ska passa alla grenar.   

Dokumenten är:  

Generella instruktioner för utbildning  

Mall för grenspecifika danstränarutbildningar  

Mall för grenspecifika domarutbildningar  

Mall för kriterier för att bli utbildare/examinator 

 

FS beslutade: 

FS beslutar att fastställa dessa dokument.   

  DansTV återkoppling FS har tidigare fastställt en instruktion gällande DansTV och 
nu har DansTV gruppen gjort en återkoppling med ett antal 
synpunkter. 

 

FS beslutade: 

- att uppdra till GS och kansliet att arbeta vidare 
med DansTV enligt fastställd instruktion. 

   

 

§67 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkt Ärende Beslut 
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a) Info om SOK inbjudan SF 
ordföranden 

GS informerade om att SOK bjuder in samtliga Olympiska SF 
ordföranden på möte om framtida strategi 2030, 
uttagningskriterier och arbete för de kommande olympiska 
spelen. SOK står för samtliga kostnader. 

b) Info träff gällande RF/SISU 
distriktsorganisationer 

Ordförande Tina Sturesson rapporterade från det senaste 
arbetet med RF/SISU utredningen om deras 
distriktsorganisation. 

c) Deltagande på Malung 
Dansbandsveckan 

Margaretha Bäck hade skickat in en fråga om DSF:s 
medverkan på dansbandsveckan i Malung. Ett 
informationsblad och marknadsföringsmaterial skall tas 
fram till eventet. 

 

§68 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Bestämda möten 
- FS-möte Augusti onsdag 24/8  
- Arbetshelg 27-28/8 (VO, FS, SO och kansli) 
- FS-möte September torsdag 29/9 
- FS-möte Oktober 21 – 22/10 i Tidaholm 
- Arbetshelg i november 5 - 6/11 
- FS-möte November 24/11  
- FS-möte December torsdag 15/12 
- Arbetshelg med FS/VO/Kansli 21-22/1 
- FS-möte januari 25/1 
- Arbetshelg inför FM 11-12/3 
- FS-möte februari 22/2 
- FS möte mars 29/3 
- Förbundsmöte 21 – 23/4 
 

 

§69 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Thomas Jansson Tina Sturesson Karolina Filipsson 

Sekreterare  Mötesordförande Justerare 

 


