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Föredragningslista  

1 Mötets öppnande 

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

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

4 Fråga om mötets behöriga utlysande 

5 Fastställande av arbetsordning för mötet 

6 Fastställande av föredragningslista för mötet 

7 Kandidatnominering för val enligt punkterna 13-21  

8 Behandling av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för senast förflutet 
verksamhets/räkenskapsår: 
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och fondförvaltning 
c) revisionsberättelse. 

9 Beslut om disposition av årets resultat 

10 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 

11 Behandling av  
a) förslag till verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar 
b) styrelsens propositioner 
c) motioner som kommit förbundet tillhanda senast 1 februari och som avgetts
 från röstberättigad förening, röstberättigad medlem i sådan förening eller 
 distriktsorgan 
d) fastställande av årsavgifter för nästkommande år 
e) fastställande av arvode till förbundsstyrelsen 
f) fastställande av officiellt kungörelseorgan 

12 Kandidatplädering 

13 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år 

14 Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år 

15 Fyllnadsval av ordinarie ledamot för en tid av ett år 

16 Val av tre suppleanter för en tid av ett år 

17 Val av ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år 

18 Val av två övriga ledamöter i disciplinnämnden för en tid av två år 

19 Val av en revisor och dennes personliga suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år, (beträffande kompetens 
m.m. se 5 kap) 

20 Val av ordförande för valberedningen för en tid av ett år samt två ledamöter för en tid 
av två år 

21 Beslut om val av ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter 

22 Mötets avslutning 
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Rösträtt 
I förteckningen nedan redogörs för vilka föreningar som har rösträtt enligt DSF:s stadgar 7 kap 5§. 

 

Bergslagens Danssportförbund 

Aros Ballroom and Latin Club 

Black River Linedance Club 
Dansföreningen Köpingstriffarna 

Dansföreningen NoFabuggarna 

DF Valley River Linedancers 

Dansklubben Borlänge Dancers 
Dansklubben Dancemania 

Dansklubben Dream Team 

Dansklubben Hedemora Svänggäng 
Dansklubben Marionetterna 

Dansklubben Rockrullarna 
Falu Dansklubb 

Föreningen Avesta Dance Team 

Föreningen HDA Dance Center 

L-A Danzers Dansklubb 

Linde Dansklubb 

Mora Dansklubb 

Mälardalens Dansklubb 

 

Mittnorrlands Danssportförbund 

Dansföreningen Rockringen 

Dansklubben Altira 

Dansklubben Faxe Söderhamn 
Dansklubben Glada Hudik 

Danssportklubben Spirorna Härnösand 

Delsbo Dansklubb 

Föreningen JoyDancers Sundsvall  

Föreningen Trolldansarna 

Gävle Rockin Rollin Bugg Swing Club 

Nimbus Dansklubb 
Offerdals Dansklubb 

Östersund Bugg o Rock n Rollklubb 

 

Norrbotten-Västerbottens Danssportförbund 

Art Dance Studio Förening 

Dance Direction Association 

Dansklubben Kiruna Bugg & Swing 

Danssportföreningen Dansdraget Älvsbyn 
Danssportföreningen Norrskensdansarna 

Danssportföreningen Piteswänget 

Föreningen Lycksele Bugg & Swing 

Föreningen Umeå Dansimperium 

Kalix Bugg & Swingsällskap 

Luleå Bugg & Swing Dansklubb 

Luleå Rytmik o Balettförening 

Skellefteå Dansklubb 

Umeå Dansklubb 
 

 

 

Skåne-Hallands Danssportförbund 

Arnbergs Dansförening 

Dansföreningen Dansa Åh Le 

Dansklubben Impetus 

Kungsbacka Dansklubb 

Lunds DK Gåsasteget 

Sportdansklubben Laxbuggarna 

Tyresvingen Gammeldansförening 

Öresunds Dansförening 

 

Småland-Blekinge Danssportförbund 

Dansföreningen Hamboringen 

Dansklubben Danzvett 

Dansklubben Snésteg 
Dansklubben Spinnrockarna 

Dansklubben Swing 

Föreningen Crazy Stepz 
Föreningen Habo Sportdansare 

Jivers Dancing Club 

Jönköpings Sportdansklubb 

Nässjö Sportdansklubb 

Tipsy Dance Club 

Vimmerby Dansstudio Ideell Förening 

Vimmerby Sportdansklubb 

 

Stockholm-Upplands Danssportförbund 

Alemana Dansklubb 

Birka Dansklubb 

Bromma Sportdansklubb 

Dansföreningen Danslyckan 

Dansklubben Ena Bugg & Swing 

Dansklubben Nackswinget 

EBBA Dansklubb 

Föreningen Boogie Lovers 

Föreningen Dedicated Dance Club 

Föreningen Olands Bugg & Swing 

Föreningen Saltsjöbadsbaletten 

Föreningen Swedish Swing Society 

Föreningen Värmdö Dansare 

Solna Sportdansklubb 

Stockholms Allmänna Skridskoklubb 

Stockholms Dansklubb 

Sundsta Dansklubb 

Swedish Motion In Line Dansförening 

Tyresö Danssportklubb 

Täby 10-dansklubb 
Uppsala Bugg & Swing Society 

Östermalms Dansklubb 
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Västergötlands Danssportförbund 

Alingsås Dansklubb 

Borås Dansförening 

Borås Gymnastik o Idrottsförening 

Candanza Dansförening 

Dansföreningen HV-Dans 

Dansföreningen Studio Danza 
Dansklubben Stop And Go 

DK Artistic Dancers Vi Unga i Karlsborg 

Fristad Dance & Mix Club 

Hjo Dansklubb 

Independance Danssportklubb 

SDK Varaslättens Buggaare 

Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 

Ulricehamns Dansförening 

 

Västsvenska Danssportförbundet 

Dals Dansklubb 

DC Team Gothenburg Elite Dance 

Dansföreningen Munkbuggarna 
Dansföreningen Victory Dance Academy 

Dansklubben Donnum Ferrum 

Dansklubben Bohusbuggarna 

Dansklubben Rocksulan 

DF West Coast Jitterbugs 

Hammarö Dancing Team Club 

Karlskoga Dansförening 
Mölndals Danssportklubb 

Östra Danssportförbundet 

Club Tdans 

Dansföreningen Vasadansarna 

Dansklubben Mälarbuggarna 
Dansklubben Rock You 2 Katrineholm 

Linköping Dancing Team Dansförening 

Linköping Bugg & RR Klubb 
Linköpings Sportdansklubb 

Norrköpings Sportdansare Förening 

Sportdansklubben Wetternbuggarna 

Squaredansklubben Violen 

 

 

 

 

 

Totalt är det 121 röstberättigade föreningar, fördelade enligt följande: 

 

SDF Antal föreningar  
 med rösträtt 

Bergslagens DSF 18 

Mittnorrlands DSF 12 

Norrbotten-Västerbottens DSF 13 

Skåne-Hallands DSF 8 

Småland-Blekinge DSF 13 

Stockholm-Upplands DSF 22 

Västergötlands DSF 14 

Västsvenska DSF 11 

Östra DSF 10 
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Förslag till arbetsordning vid DSF Förbundsmöte 2022  

Registrering av ombud 

Varje ombud ska registrera sig på avsedd blankett via epost till kansliet senast 18 april för att 
upptas i röstlängd som röstberättigad.  

Närvaro förutom FS, ombud och andra personer i tjänst 

Vid Förbundsmötet (FM) får kommitté-, VO- och SO-medlemmar inom DSF närvara samt 
föreningsmedlemmar. Anmälan måste vara gjord till kansliet senast 18 april Efter beslut av 
årsmötet (enkel majoritet) kan press/media och andra personer eller organisationer närvara. 

Deltagande digitalt 
För deltagare som föredrar att delta digitalt, finns det möjlighet att göra det via Easymeet, som är 
ett webbaserat mötessystem som hanterar de funktioner som krävs vid olika typer av möten. 
Deltagarna kommer att kunna se både dagordning, läsa handlingar, be om ordet, skriva 
yrkanden eller delta i omröstningar utan att behöva stänga videofönstret eller byta applikation. 

Yttrande och förslagsrätt 

Ombud, förbundsstyrelsens ledamöter, 
förbundsmötespresidium och revisorer 

Yttrande- och förslagsrätt 

Motionär Yttrande- och förslagsrätt i vad avser egen 
motion 

Valberedningen Yttranderätt i frågor de berett 

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

Yttranderätt 

Annan närvarande person Yttranderätt efter FM:s enhälliga beslut 

Begära ordet – lämna förslag 

• Talare på plats får begära ordet genom att ”räcka upp handen”. Deltagare via Easymeet 

gör det genom att klicka på ”Begära ordet”. Ordföranden eller sekreteraren, efter beslut 

dem emellan, noterar den anmälda talaren på talarlista. 

• Varje talare får tala i max fem minuter.  

• Om mer tid önskas av talaren, får denne på nytt begära ordet och noteras sist i talarlistan. 

• Alla förslag som FM ska behandla, förutom rena bifalls-/avslagsyrkanden, måste lämnas 

in skriftligen till ordföranden och formuleras som förslag/yrkanden till beslut, utom vid 

ordningsfråga; se nedan. 

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

Rösträtt 

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

Sekretariat, protokoll 

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

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

Beslut 

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

majoritet (absolut eller relativ). 

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

”blank röst” räknas inte). 

• Personval avgörs genom relativ majoritet (de som fått högsta antalet röster är valda 

oberoende av hur det antalet förhåller sig till totala antalet röster). I händelse av lika 

röstetal, ska om nödvändigt en andra valomgång genomföras för att skilja kandidaterna 

åt. I händelse av lika röstetal i den andra omgången ska lotten avgöra. 

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

Redaktionskommitté 

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

Sakupplysning 

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

Replik 

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

Ordningsfråga 

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

Streck i debatten 

Streck i debatten kan föreslås av något av ombuden eller av ordföranden. FM beslutar om att 
streck i debatten ska sättas efter fråga från ordföranden. Då streck i debatten sätts, sätter de som 
vill tala upp sig på talarlistan. När strecket är satt kan ingen ytterligare sätta upp sig på 
talarlistan.  

Innan debatten går vidare med talarna på listan redovisar ordföranden de yrkanden (förslag till 
beslut) som hittills har inkommit och den på talarlistan som tänker lämna yrkanden senare i 
debatten lämnar då in dessa skriftligt, innan debatten fortsätter. Yrkanden får inte tillföras efter 
att streck i debatten har satts. 
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Reservation 

Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att beslutet 
fattats. Reservationen lämnas skriftligen till mötesordföranden, senast vid FM:s avslutande. 
Reservationer protokollförs. 

Val av valberedning 

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

Val/Nomineringsprocedur/Kandidatplädering 

Vid kandidatnominering redovisar valberedningen sitt förslag. Därefter får ombuden föreslå 
(nominera) ytterligare kandidater utöver valberedningens förslag. Efter denna punkt får inga 
ytterligare kandidater föreslås. 

Ifall nominerad person inte blir vald till posten den är nominerad till, tillfrågar 
mötesordföranden om denne vill ställa upp i nästa val. Eventuellt inte närvarande ska tillfrågas 
innan, av förslagsställaren, om de är intresserade att stå kvar i valproceduren. 

Mötet beslutar om kandidaterna ska presentera sig själva. 

Valbarhet 

Utdrag ur 2 kap 2 § DSF:s stadgar 

• ”För valbarhet till organ som väljs av årsmöte inom förbundet, SDF och förening krävs att 

den nominerade är röstberättigad medlem i förening ansluten till DSF”.  

• ”För valbarhet till förbundsstyrelsen krävs dessutom att medlem är permanent bosatt i 

Sverige. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller 

revisorssuppleant.” 

• ”Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen 

eller SDF-styrelsen.” 

• Kravet på medlemskap gäller inte revisor och medlem av disciplinnämnden. 
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Svenska Danssportförbundets verksamhetsplan och prioriterade 
områden 2022-2023 

Introduktion  

Svenska Danssportförbundet (DSF) ska till varje förbundsmöte föreslå en verksamhetsplan med 
tillhörande ekonomisk plan. Verksamhetsplanen ger styrelsen ledning att styra, leda och 
prioritera verksamheten för DSF nästkommande år.  

 

Verksamhetsplanen utgår från DSF:s Verksamhetsidé, Vision och Värdeord: 

 
Verksamhetsidé 

Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja dansen och danssporten i Sverige i 
överensstämmelse med idrottens mål och inriktning. Vi bedriver vår dansidrott i föreningar 
för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet. 

 

I takt med att samhället utvecklas och nya mer samtida lösningar och strukturer öppnas upp, 
finns det även utrymme för samverkan med verksamheter som inte primärt drivs i 
föreningsform. Dansens dragningskraft är betydande. Den lockar många deltagare till sociala 
dansarrangemang av vitt skilda slag, till dansklubbar och dansskolor över landet. Dans 
engagerar alla åldrar från barn till seniorer - dans är med i hela livet och skapar meningsfull 
sysselsättning för många. Detta stora intresse gör att dansen även får ett stort kommersiellt 
värde. 

 
DSF söker aktivt samarbeten för att få dansen i Sverige att växa. Ett samarbete med andra 
aktörer med gemensamma intressen ger möjlighet till både utveckling av dansen som 
aktivitet och den samarbetande parten. Den senare ges via samarbetet inblick i våra metoder 
för att utveckla prestation och kvalitet. Inriktningen för DSF är att alltid vara uppdaterad om 
vad som sker i Danssverige, vart vi kan mötas och samverka, men även vad vi kan ge till 
övriga Danssverige som inte har den danskultur som vi har. 

 
DSF är öppet för att ha ett aktivt arbete för att nå ut från Danssporten till den övriga 
dansvärlden och det gör vi med kunskap, samverkan och förståelse för varandras 
plattformar. 

 

De delar som avser påverkan och beslut inom DSF så krävs medlemskap som förening.  

 

Vision 

”DANS – rörelse hela livet” 

 

Värdeord 

Engagemang, Öppenhet, Ansvarstagande, Tillit och respekt 

 

Utifrån Svenska Danssportförbundets vision, värdeord och verksamhetsplan tar respektive 
verksamhetsområde (VO) fram en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 
Verksamhetsplanerna ligger till grund för förbundsstyrelsens budgetprocess inför 
nästkommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen fastställer budget och planer för 
verksamheten för genomförande. 
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Vad har vi att förhålla oss till när vi formar vår verksamhetsplan?  

Svenska Danssportförbundet är ett av många specialidrottsförbund (SF) under 
Riksidrottsförbundet (RF). Vi är en del av idrottsrörelsen och tillsammans med övriga 
idrottsförbund jobbar vi, för att uppnå de idrottsliga övergripande målen som är satta. Vi 
utformar vår verksamhetsplan, aktiviteter och insatser för att vara i samklang med de 
inriktningar svensk idrott tillsammans beslutat om att sträva mot, och utifrån DSF:s 
verksamhetsidé, vision och värdeord samt de behov verksamhetsområden och 
medlemsföreningar har. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår följande prioriterade områden under 2022 och 2023. Planen är 
uppdelad i fem utvecklingsresor som utgår ifrån RF:s Strategi 2025. Utvecklingsresorna 
inbegriper hela DSF:s verksamhet från individ, förening och distrikt till förbundsnivå. 
 
Den moderna föreningen engagerar och attraherar  

DSF:s syn på den moderna och attraktiva föreningen är att: 
Det är enkelt och välkomnande att engagera sig i DSF och DSF:s medlemsföreningar oavsett 
bakgrund, ålder, kön, funktionsvariation eller andra förutsättningar. Föreningarna har väl 
fungerande organisation som genom demokratiska processer ser till alla medlemmars bästa. 
Föreningarnas sammankomster och aktiviteter genomförs i såväl traditionella som nya forum 
och verksamheten kännetecknas av glädje, engagemang och öppenhet. Verksamheten är 
utformad så att den skapar förutsättningar för att så många som möjligt kan dansa i livets alla 
skeden och i dess olika former. DSF och DSF:s medlemsföreningar ska vara ett attraktivt och 
naturligt val för alla dansintresserade. 
 

Under perioden 2022–2023 fokuserar DSF arbetet kring den moderna föreningen på att:  

• Vidareutveckla DSF:s organisation för förbättrad service till föreningarna 
• Utveckla de digitala stödsystemen 
• Tydliggöra specialidrottsdistriktsförbundens (SDF) roll inom DSF och uppdrag som stöd 

för föreningarna. 
• Utveckla och stötta samverkan med SISU Idrottsutbildarna lokalt och regionalt 
• Undersöka och utveckla samarbete med aktörer inom dans, som inte har strukturen ideell 

förening. 
• Etablera forum för samverkan och utveckling för DSF:s föreningar och dess ledare 
• Genomföra utbildningar och fortbildningsinsatser av nya och befintliga ledare, tränare 

och funktionärer. 
• Fortsätta utveckla arbete med de olika samverkansområdena inom DSF 

 
Inkluderande idrott för alla 

DSF:s syn på inkludering är att: 

Verksamhet inom förbundet och föreningarna ger människor med olika förmågor möjlighet att 
vara med. Aktiviteter utvecklas och anpassas för att passa fler. Möjlighet att träna, tävla och 
engagera sig ska vara möjligt oavsett förutsättningar, funktionsvariationer, eller bakgrund. 

 
Under perioden 2022–2023 fokuserar DSF arbetet kring inkludering på: 

• Förverkliga intentionerna i Dansen vill så att vi erbjuder en idrott där alla får möjlighet att 
vara med utifrån sina egna villkor och förutsättningar. 

• Underlätta för föreningar att erbjuda paradans som en del av deras verksamhet  
• Skapa möjligheter för föreningar att ha olika verksamheter som stimulerar till dans hela 

livet. 
• Utveckling och anpassning av verksamheten för att den ska vara inkluderande och 

tillgänglig. 



 

11 

 

Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

DSF:s syn på jämställdhet är att: 
Alla har samma möjligheter att delta i och utvecklas inom Svenska Danssportförbundets 
verksamhet. Alla föreningar inom DSF ska vara öppna för alla. Föreningarna utformar 
verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Alla oavsett kön har lika stort 
inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag är 
utformade så att alla, oavsett kön, får lika stora möjligheter att medverka, påverka och utöva 
ledarskap i förening och på förbundsnivå.  

 
Under perioden 2022–2023 fokuserar DSF arbetet kring jämställdhet på att: 

• Sträva efter att sammansättningen i all organisatorisk verksamhet har en jämn 

könsfördelning. 

• Förbundet genomsyras av acceptans för alla könsidentiteter  

En ny syn på träning och tävling 
DSF:s syn på träning och tävling är att: 

Träning, uppvisning och tävling utformas så att dansaren och tränaren/ledaren mår bra, har 
roligt och utvecklas under hela livet. Utveckling av aktiva utformas så att fler får bättre fysiska 
och psykiska förutsättningar att idrotta. Detta skapar förutsättningar för att dansare ska nå sin 
fulla potential. 

 
Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med andra aktörer 
för att skapa en bra miljö för att utveckla dansen, dansarna och organisationen. 
 
Under perioden 2022–2023 fokuserar DSF arbetet kring träning och tävling på att: 

• Prioritera utveckling av verksamhet för barn och unga 
• Elitverksamheten och breddverksamheten fungerar utifrån ett långsiktigt och hållbart 

perspektiv med DSF:s utvecklingsmodell som utgångspunkt. 
• Skapa förutsättningar för utveckling av hur vi tävlar och tränar inom dans för alla 
• Utveckla hållbara och attraktiva strukturer för tävling och event 

 
Ett stärkt ledarskap 

DSF:s syn på ledarskap är att:  

Tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt DSF:s värdegrund och 

utvecklingsmodell. Ledarskapet i hela föreningen genomsyras av ett gott bemötande. Ledare 

inom Svenska Danssportförbundet förmedlar förutom kunskaper inom dans även ett gott 

ledarskap baserat på inkludering och likabehandling. Att vara ledare/tränare inom DSF och 

DSF:s medlemsföreningar ska vara ett attraktivt och naturligt val för alla som vill leda dans. 

Under perioden 2022–2023 fokuserar DSF arbetet kring ett stärkt ledarskap på att: 

• Färdigställa en övergripande utbildningsstruktur för samtliga danser och målgrupper 

• Utbilda och utveckla ledningen inom Team Sweden 

• Skapa utvecklande mötesplatser för förbundets utbildare 

• Skapa mötesplatser för tränare inom DSF 

• Fortsätta inkludera Breaking i förbundet, med fokus på både bredd och elit 

• Fortsätta att utveckla och skapa trygga idrottsmiljöer  
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Propositioner 

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 meningsfull sysselsättning för många. 
Detta stora intresse gör att dansen även får ett stort kommersiellt värde. 
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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. 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.  
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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 

- 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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Ändringar i stadgar 
 

3 Kap 2 § 
Hänvisning justerad som konsekvens av ändringen av 7 Kap 5 § punkt 2 enligt nedan.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § Rösträtt 

−  −  −  −  −  

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

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 Föreslagen lydelse 

7 § Ärenden vid förbundsmötet 

….. 

2. Val av mötesfunktionärer: 

 −  −  −  −  −   

 c) två justeringsmän, att 
jämte….. 

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 

Förening, som önskar utträda ur 
förbundet, ska skriftligen anmäla detta. 
Har föreningen inte betalat …..  

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 …..  
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7 Kap 3 och 5 §§ 
RF:s distriktsförbund (DF) har ersatts av RF-SISU distrikt.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § Distriktstillhörighet 

Förening tillhör dels det danssportdistrikt 
−  −  −  −  − , dels det DF inom vilket 
föreningens hemort är belägen. 

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 DF-styrelse eller SDF-
styrelse….. 

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

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 verksamheten 

 −  −  −  −  −  

Medlem får inte delta i tävling eller 
uppvisning utan medgivande av 
föreningsstyrelsen eller, om denna så har 
bestämt, av sektionsstyrelse. För 
deltagande i tävling eller uppvisning 
utanför Sverige, gäller de regler som 
vederbörande förbundsstyrelse utfärdat. 

8 § Medlems deltagande i den 
idrottsliga verksamheten 

 −  −  −  −  −  

Medlem får inte delta i tävling eller 
uppvisning utan medgivande av 
föreningsstyrelsen eller, om denna så har 
bestämt, av sektionsstyrelse. För 
deltagande i tävling eller uppvisning 
utanför Sverige, gäller de regler som 
förbundsstyrelsen utfärdat. 
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Motioner 

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. 
 

Förbundsstyrelsen anser att motionen är besvarad. 
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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/SAMI-avgiften 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   Mats Mattiasson 

Ordförande MNDSF   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. 

  



 

21 

 

Förslag till årsavgifter att gälla fr o m 1 januari 2023 

Svenska Danssportförbundets intäkter är i allt väsentligt baserade på bidrag och 
medlemsavgifter. Bidragen från staten, via RF, har ökat något de senaste åren, men samtidigt är 
en större del av bidraget riktat mot särskilda satsningar.   

 

Förbundsstyrelsen föreslår följande avgifter att gälla från den 1 januari 2023: 
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1-50  1 500 0 200 1 700 68 
51-100  3 000 500 1 400 4 900 65 
101-150  3 000 1 000 2 600 6 600 52,8 
151-200  3 000 1 500 3 900 8 400 48 
201-300  3 000 3 400 5 550 11 950 47 
301-400  3 000 5 000 7 800 15 800 45 
401-500  3 000 7 500 10 000 20 500 46 
501-600  3 000 9 200 12 600 24 800 45 
601-850  3 000 13 000 15 700 31 700 45 
Över 850  3 000 17 000 23 100 43 100 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 är baserad på det antal medlemmar som är rapporterade 
i Idrott Online per 2022-12-31. Om denna rapportering ej skett, får DSF:s förbundsstyrelse ta 
särskilt beslut om vilken total årsavgift som skall debiteras för varje aktuell förening. 
Verksamhetsavgiften kan komma att dubbleras för att täcka det minskade bidraget från RF som 
DSF får på grund av att föreningen inte rapporterat medlemmarna i IOL. 
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Fastställande av arvode till förbundsstyrelsen 

Förbundsmötet 2013 beslutade att arvode skall utgå till ordföranden för Svenska 
Danssportförbundet med ett belopp per månad som maximalt skall vara 25% av aktuellt 
prisbasbelopp. Vidare beslutade förbundsmötet att vid varje ordinarie förbundsmöte besluta 
huruvida arvode fortsatt skall betalas till ordföranden samt få veta hur detta arvode i så fall skall 
finansieras. 

 

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

 

Handlingsplan för finansiering 

Finansiering sker genom det organisationsstöd som DSF får från RF. 

Fastställande av officiellt kungörelseorgan 

Enligt Svenska Danssportförbundets stadgar 3 kap 6§ stycke 2 ska kallelse till förbundsmötet 
bland annat ske genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan. 

Idag används Svenska Danssportförbundets hemsida, www.danssport.se samt Svenska 
Danssportförbundets nyhetsbrev som förbundets officiella kungörelseorgan. 

  

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

 

  

http://www.danssport.se/
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Valberedningens nomineringsförslag 2022 
Ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år: 

Tina Sturesson   nyval 
 

Ledamöter i förbundsstyrelsen:  

Karolina Filipsson  omval på två år 
Tony Irving   omval på två år 
Therese Magnesen Komét omval på två år 

Victor Henriksson  fyllnadsval på ett år 

 

Följande personer är valda på två år vid 2021 års förbundsmöte: 

Margaretha Bäck, Jan Lund-Jensen 

 

Suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av ett år: 

Anna Isvén   omval  
Judith Martinez Åkesson  nyval  
Oscar Ågren   nyval 

  

Ordförande för Disciplinnämnden för en tid av ett år: 

Martin Berg   omval 

 

Ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år:  

Gert Franzén  omval 
Märta Håkansson  omval   

 

Följande personer är valda på två år vid 2021 års förbundsmöte: 

Kjell Asp, Sven-Åke Caspersen 

 

Revisor för en tid av ett år: 

Thomas Lönnström  omval  

 

Personlig ersättare för en tid av ett år: 

Nadja Eriksson  omval 

 

Valberedningen 2021 har bestått av: 

Evalena Söderlind, ordförande (vald t o m FM 2022) 

Ylva Lindberg (vald t o m FM 2023) Ronny Magnusson (vald t o m FM 2022) 

Sven Hämberg (vald t o m FM 2023) Ann-Katrin Övergaard (vald t o m FM 2022) 


