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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 
Styrelseprotokoll 17–2022
  

§§ 115 – 123 

Datum: 2022-12-15  

Tid: 18.00 – 20.30  

Plats: Teams  

 

§115 MÖTETS ÖPPNANDE  

Ordföranden Tina Sturesson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

Närvarande: Tina Sturesson, Karolina Filipsson, Victor Henriksson, Oscar 
Ågren, Margaretha Bäck, Jan Lund Jensen, Anna Isvén, 
Therese Magnesen Komét (ej under punkt 120 l) och Judith 
Martinez Åkesson 

Förhinder:  Tony Irving  

Tjänstgörande suppleanter:  Oscar Ågren 

Adjungerande: Thomas Jansson, GS 

Valberedning: Eva-Lena Åström Söderlind  

Sekreterare: Anna Isvén 

Justering: Karolina Filipsson 

Föredragningslistans godkännes: Godkändes förutom tillägg under: 

§120 j  samt ett ärende från RIN §120 l 

Föregående protokoll: Protokoll nr 15 (221124) och nr 16 (221201) godkändes och 
lades till handlingarna. 

 

§116 EKONOMI 

Punkt Ärende Ekonomi 

a) Ekonomirapport Ekonomirapporten skjuts till nästa möte.  

 

§117 GS RAPPORT 

Punkt Ärende  Beslut 

a) GS Rapport Förbundsstyrelsen tog del av rapporten som godkändes och 
lades till handlingarna. 

b) Info från RF och SOK - Nominering till RF, diskussioner pågick om kandidaterna 
och om/vem vi ska nominera. Slutligt val om vem FS väljer 
att nominera presenteras senare. 
 
- Dialog kring förslag av kandidater till SOK:s styrelse. FS tar 
inte ställning i denna fråga just nu. 
 
- Tog del av inbjudan till internationella seminariet, Lena 
Arvidsson och Judith Martinez Åkesson deltar. 

c) Beslutslogg och 
åtgärdslista 

Genomgång av beslutsloggen. 
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§118 VO/SO VIKTIG INFORMATION 

Punkt Ärende Beslut 

a) Mötesprotokoll VO BRR 
221114 

Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna.  

b) Mötesprotokoll 13 VO SLT  Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna.  
 
FS noterade att VO:t har beslutat att ändra tävlingsavgifter, 
men då VO:t inte har mandat att fatta beslut gällande 
tävlingsavgifter så önskar FS att GS undersöker frågan 
närmare och återkopplar till styrelsen.   

c) Rapport 2 SO Distrikt  Förbundsstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger det 
till handlingarna.  

 

§119 PROJEKTRAPPORTER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Rapport WCS Boot Camp Förbundsstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger den 
till handlingarna. 

b) WDSF Minutes Presidium 
Meeting 19 october 

Förbundsstyrelsen har tagit del av rapporterna och lägger 
dem till handlingarna. 

 

§120 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Beslutsunderlag  
SM-klasser 2023 

FS har att fastställa SM Klasser inför kommande 
tävlingssäsong 2023 
 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa följande 
SM klasser för 2023: 

VO SLT:  
JSM och SM Solo Standard och Latin  
SM Senior Standard, Latin och Tiodans.  

 
VO Hiphop:  
JSM och SM Hiphop Solo  
JSM och SM Hiphop Duo  
JSM och SM Hiphop Battle All Styles Solo 

 
VO BRR:  
JSM: Bugg, Lindy, Boogie, Rock, Dubbelbugg  
SM: Bugg, Lindy, Boogie, Rock, Dubbelbugg  
SM 35+ Bugg , Boogie  

 
VO Disco  
Disco solo JSM och SM  
Disco duo JSM och SM   
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Slowdance solo JSM och SM  
Slowdance duo JSM och SM   
Performing Arts  
Modernt/Lyrical Jazz solo JSM och SM  

b) Beslutsunderlag 
Ungdomskommitté med 
bilaga 
”Uppdragsbeskrivning 
ungdomskommitté” 

Vid förbundsstyrelsemötet 2022-10-21 diskuterades förslag 
om att bilda en ungdomskommitté. Förbundsstyrelsen 
kände att det var angeläget att bilda en ungdomskommitté 
eftersom det är av stor betydelse att involvera och unga 
personer i alla delar av förbundets organisation, vilket stöds 
av förbundets styrdokument.  
 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att bilda en 
Ungdomskommitté, med uppdrag att arbeta i 
enlighet med ”Uppdragsbeskrivning för 
Ungdomskommitté” 

- Förbundsstyrelsen beslutar att utse Oscar Ågren till 
ordförande för Ungdomskommittén för perioden 
fram till Förbundsmötet 2023. 

c)  Beslutsunderlag  
Entledigande av ledamöter 
i Stödområde Distrikt 

Ledamötena i Stödområde Distrikts kommitté, Yvonne 
Nyman och Lennart Larsson, har begärt entledigande och 
anser att det är en lämplig tidpunkt att se över Stödomårde 
Distrikts uppdrag i organisationen.  
 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att entlediga 
medlemmarna i kommittén Stödområde Distrikt 
enligt egen begäran. 

 d) Beslutsunderlag  
Kontakt med SDF 

Ledamöter i Stödområde Distrikt har valt att entlediga sig 
från sina uppdrag. Som ett led i detta och den utvecklingen 
som skett så finns det skäl till att se över hur kontakten 
med SDF:en sker och hur vi inom förbundet ska arbeta för 
att växa och stärka våra relationer. 
 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att kommittén 
Stödområde Distrikt upphör och uppdrar till 
kansliet att ansvara för att tre till fyra gånger per år 
möta distrikten på lämpligt sätt, digitalt eller 
fysiskt. 

- Förbundsstyrelsen beslutar att FS-representanter 
träffar/möter distrikten minst en gång per år, 
oftare vid behov 

e) Beslutsunderlag  
Projekt Distrikt Fas 2 

Utifrån det som framkom i Fas 1 skulle en dokumentation 

tas fram i Fas 2, gällande SDFs och DSFs olika roller 

gentemot IF. FS beslutade, 2022-05-26, att Stödområde 

Distrikt färdigställer Projekt Distrikt med slutdatum 2022-

11-30.   

 

Beslut: 
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- Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa 
uppgiftsbeskrivningen som tagits fram i Fas 2 

- Förbundsstyrelsen beslutar att denna ska arbetas in 
i den nya dokumentmallen och sedan distribueras 
till organisationen 

f) Beslutsunderlag  
Kriterier Årets förening 

SDF:s förslag till kriterier för Årets förening 2023: 

• Föreningen har en inkluderande föreningskultur och 
arbetar aktivt för att utveckla föreningen 

• Föreningen har uppnått konkreta resultat utifrån 
föreningens verksamhetsplan 

• Föreningen är innovativ och en förebild för andra 
föreningar 
 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna 
föreslagna kriterier. 

g) Beslutsunderlag  
Bemanning Stödområde 
Paradans 

Sedan tidigare är det beslutat att Paradans fortsatta 
utveckling ska drivas av ett stödområde, Stödområde 
Paradans. I och med detta ska nu stödområdet bemannas. 
Ledamöter till stödområdet har rekryterats men rollen som 
ordförande är fortsatt vakant. Arbetet och 
kommittémötena leds tills vidare av projektledare. 
 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att följande personer 
väljs till ledamöter i Stödområde Paradans under 
2023: 
Bengt Nilsson, Squaredansklubben Violen; Elisabeth 
”Bettan”Westman, Sportdansklubben 
Wetternbuggarna; Peter Magnusson Sedig, 
Dansklubben Buggie; Zanna Petersson, Varbergs 
Sportdansklubb 

- Förbundsstyrelsen beslutar att Terese Antonsson, 
Neuroförbundet Göteborg, får ingå som adjungerad 
fram till dess hon är medlem i en förening inom 
danssportförbundet. 

h) Beslutsunderlag  
Entledigande VO SLT 

Gunilla Palmgren har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
VO SLT samt som tävlingsledare inom SLT från och med 
årsskiftet 2022/2023, hon kvarstår som tävlingskontrollant 
under 2023. 
 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att entlediga Gunilla 
Palmgren efter egen begäran. 

i) Beslutsunderlag  
Entledigande Tony Irving 

Tony Irving har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 
som vice ordförande med anledning av personliga skäl men 
kvarstår som ledamot. 
 
Beslut: 
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- Förbundsstyrelsen beslutar att entlediga från sitt 
uppdrag som vice ordförande Tony Irving på egen 
begäran. 

j) Fråga om skrivelse/motion 
från andra SF  

Det har kommit en fråga från andra specialidrottsförbund 
om vi också vill stå bakom deras motion gällande elitidrott. 
 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att VU får i uppdrag att 
titta på motionen och ta beslut om 
danssportförbundet ska stå bakom denna. 

k) Avtal gällande övertagande 
av Paradans. 

Besök av Lisa Lundell 
Parasportförbundet ca 
20.15 

Lisa Lundell deltog i mötet och berättade om övertagandet 
av Paradans inför avtalsskrivningen.  
 
Under informationen så lyftes antal frågor och synpunkter 
på avtalets utformande. Det uppdrogs till GS och Anna 
Isvén att avtalet ska justeras enligt inkomna synpunkter 
samt att remitteras till juridiska kommittén innan påskrift. 

l) Ärende från RIN gällande 
överklagan 

RIN har mottagit överklagande där danssportförbundet ges  
möjlighet att senast fredag 23 december yttra sig i ärendet. 

 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att ordförande, med 
stöd av VU, JK och kansli, formulerar ett yttrande i 
ärendet. 
Therese Magnesen Komet deltog ej i beslutet. 

 

§121 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkt Ärende Beslut 

a) Verksamhetsinriktning 
Definiera områden (Karolina) 

Styrelsen fortsätter arbetet med Verksamhetsinriktning 
2023–2025 utifrån det som påbörjades vid styrelsemöte nr 
15.  

b) Besök av Sportchef Magnus 
Lampert kl 18.00 

Sportchef Magnus Lampert besökte i början av mötet för 
att presentera sig och träffa styrelsen. 

 

§122 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Framtida beslutade möten 
och arbetsdagar 

- Extra FS-möte 10/1  
- Arbetshelg med FS/VO/Kansli 21-22/1 
- FS-möte januari 22/1 
- FS-möte februari 22/2 
- Arbetshelg inför FM 11-12/3 
- FS möte mars 29/3 
- Förbundsmöte 21 – 23/4 

 

§123 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande avslutar mötet. 
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Thomas Jansson Tina Sturesson Karolina Filipsson 

Sekreterare  Mötesordförande Justerare 
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