Svenska Danssportförbundet

802010-0452

PROTOKOLL FÖRT VID
SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
8 april 2017
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Förbundets ordförande, Lena Arvidsson, hälsade samtliga välkomna till Svenska
Danssportförbundets förbundsmöte 2017.
§ 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING SAMT FASTSTÄLLANDE AV
RÖSTLÄNGD FÖR MÖTET PÅ GRUNDVAL AV DEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN
UPPRÄTTADE RÖSTLÄNGDEN
Fullmaktsgranskning skedde i samband med registrering för mötet efter den av
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. Mötet beslutade att fastställa röstlängden
för mötet till 49 röster (Bilaga 1).
§ 3 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
a) val av ordförande för förbundsmötet
Björn Eriksson föreslogs av valberedningen. Mötet beslutade att välja Björn Eriksson
till ordförande för mötet. Lena Arvidsson lämnade över klubban till Björn som tackade
för förtroendet att åter få leda mötet.
b) val av sekreterare för mötet
Thomas Claesson föreslogs av valberedningen. Mötet beslutade att välja Thomas
Claesson till sekreterare för mötet.
c) val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Henrik Jörgensen och Ylva Frisk föreslogs av valberedningen. Mötet beslutade att
välja Henrik Jörgensen och Ylva Frisk till justerare.
d) val av erforderligt antal rösträknare
Victor Roos och Claes Elf föreslogs av valberedningen. Mötet beslutade att välja
Victor Roos och Claes Elf till rösträknare.
e) val av redaktionskommitté
Gunnar Söderlind och Hans Björkborg föreslogs av valberedningen. Mötet beslutade
att välja Gunnar Söderlind och Hans Björkborg till redaktionskommitté.
§ 4 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Mötet beslutade att fastställa den utskickade och presenterade arbetsordningen.
§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR MÖTET
Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan.
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§ 6 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Kallelse till årsmötet har gjorts via interna organ och genom brev till röstberättigade
föreningar i enlighet med stadgarna. Mötet beslutade att årsmötet är behörigt utlyst.
§ 7 KANDIDATNOMINERING FÖR VAL ENLIGT PUNKTERNA 13-20
Valberedningen lämnade sina nomineringar, övriga nomineringar ska lämnas in till
presidiet före vi startar efter lunch.
§ 8 STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSOCH RÄKENSKAPSÅRET 2016
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen genomgicks sida för sida.
Förbundsmötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsberättelsen.
b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
Sven Knutsson föredrog Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och presenterade
en detaljerad redovisning av ekonomin. Sven redovisade även Förbundets fonder.
Förbundsmötet ansåg resultat- och balansräkning genomgången och lade den med
godkännande till handlingarna.
c) Revisorernas berättelse
Förbundsmötet ansåg revisionsberättelsen genomgången och lade den till
handlingarna.
§ 9 BESLUT OM DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Mötet beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag att balansera resultatet i ny
räkning.
§ 10 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Mötet beslutade enhälligt bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2016.
§ 11 BEHANDLING AV
a) Förslag till verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.
b) Propositioner
Proposition nr 1
Stadgeändring
Förbundsstyrelsen föreslår ändringar av förbundets stadgar:
a) Motivering till ändringen: anpassning till Dansen vill och DSF inriktning.
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Nuvarande skrivning
1 Kap, 1 §. Ändamål

Föreslagen skrivning
1 Kap, 1 §. Ändamål

Svenska Danssportförbundet, i dessa
stadgar benämnt förbundet, har till
uppgift att främja och administrera
danssporten i Sverige på sådant sätt att
den står i överensstämmelse med
idrottens mål och inriktning enligt 1 Kap
Sveriges Riksidrottsförbunds (RF)
stadgar.
Förbundet skall vara en sammanslutning
av de ideella föreningar i vilkas
verksamhet ingår att bedriva sportdans i
tävlings- och/eller motionsform.
Förbundet skall i samverkan med de
anslutna föreningarna arbeta för att öka
insikten om att danssport är idrott.
Förbundet skall företräda danssporten i
utlandet.

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 skall arbeta efter de
gemensamma normer och riktlinjer som
finns inom den svenska
idrottsorganisationen och som
Riksidrottsförbundet ger uttryck för i
”Idrotten vill”.
Förbundet skall vara en sammanslutning
av de ideella föreningar i vilkas
verksamhet ingår att bedriva dans i
tävlings- och/eller motionsform.
Förbundet skall i samverkan med de
anslutna föreningarna arbeta för att öka
insikten om att danssport är idrott.
Förbundet skall företräda danssporten i
internationella sammanhang.

Mötet beslutade att behålla stycket ” Förbundet skall i samverkan med de anslutna
föreningarna arbeta för att öka insikten om att danssport är idrott.” och i övrigt bifalla
styrelsens förslag.
b) Motivering till ändringen: anpassning till ny tillhörighet och omformulering.
Nuvarande skrivning
1 Kap, 3 §. Tillhörighet

Föreslagen skrivning
1 Kap, 3 §. Tillhörighet

Förbundet är medlem i Sveriges
Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till
World Dance Sport Federation (WDSF),
World Rock´n Roll Confederation
(WRRC), World Country & Line
DanceSport Federation (WCLDSF) och
World Swing Dance Council (WSDC).
Förbundet är också som “recognised”
anslutet till SOK.

Förbundet är medlem i
Riksidrottsförbundet (RF) samt anslutet
till World Dance Sport Federation
(WDSF), World Rock´n Roll
Confederation (WRRC), World Country &
Line DanceSport Federation (WCLDSF),
World Swing Dance Council (WSDC) och
World Artistic Dance Federation (WADF).
Förbundet är också anslutet till Sveriges
Olympiska Kommitté (SOK) som
”recognised”.
Mötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
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c) Motivering till ändring förenkling och borttag av redundant text.
Nuvarande skrivning
2 Kap, 5 §. Sändningsrättigheter

Föreslagen skrivning
2 Kap, 5 §. Sändningsrättigheter

Förbundet äger rättigheten, inklusive
arkivrättigheten, till all sändning med
rörliga bilder från samtliga svenska
mästerskapstävlingar.

Förbundet äger rättigheten, inklusive
arkivrättigheten, till all sändning med
rörliga bilder från samtliga svenska
mästerskapstävlingar.

I avtal avseende mästerskap mellan
Förbundet och arrangerande Förening
skall fördelning av ekonomiskt resultat
kopplat till nämnda sändning regleras.

I avtal avseende mästerskap mellan
Förbundet och arrangerande Förening
skall fördelning av ekonomiskt resultat
kopplat till nämnda sändning regleras..

Mötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
d) Motivering till ändring: förenkling av administration
Nuvarande skrivning
3 Kap, 6 §. Tidpunkt och kallelse till
förbundsmöte.

Föreslagen skrivning
3 Kap, 6 §. Tidpunkt och kallelse till
förbundsmöte.

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 brev till röstberättigade
organisationer senast fyra veckor före
mötet.
Senast fyra veckor före mötet skall
• Föredragningslista,
• Verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning,
• Verksamhetsplan,
• Styrelsens förslag (propositioner),
• Inkomna motioner (åtföljda av
styrelsens yttrande)
sändas till röstberättigade organisationer.

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 skall
• Föredragningslista,
• Verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning,
• Verksamhetsplan,
• Styrelsens förslag (propositioner),
• Inkomna motioner (åtföljda av
styrelsens yttrande)
sändas till röstberättigade organisationer.

Mötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
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e) Motivering punkt 2: behöver inte ändras när ny tillhörighet sker.
Motivering punkt 7: tillsnyggning och flexibilitet.
Motivering punkt 12: korrigering enligt 3 Kap, 2 §.
Motivering ny punkt 14: anpassning till personuppgiftslag och förberedelse till ny
skärpt lag 2018 inom EU.
Nuvarande skrivning
4 Kap, 2 §. Förbundsstyrelsens
åligganden.

Föreslagen skrivning
4 Kap, 2 §. Förbundsstyrelsens
åligganden.

Punkt 2
övervaka efterlevnaden av RF:s och
förbundets stadgar och i vederbörlig
ordning utfärdade regler, samt WDSF:s,
WCLDSF:s, WSDC:s och WRRC:s
stadgar och övriga regler,

Punkt 2
övervaka efterlevnaden av RF:s och
Förbundets stadgar och i vederbörlig
ordning utfärdade regler, samt relevanta
internationella förbunds stadgar och
övriga regler,

Punkt 7
upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och
inkomst- och utgiftsstat, vidare utarbeta
och bereda förslag, planer m m att
föreläggas förbundsmötet och tillse att av
förbundsmötet fattat beslut verkställs så
snart som möjligt,

Punkt 7
upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och
budget, vidare utarbeta och bereda
förslag, planer m m att föreläggas
förbund-smötet och tillse att av
förbundsmöte fattat beslut verkställs så
snart som möjligt,

Punkt 12
upprätta röstlängd för förbunds- och
SDF-möten, att gälla för tiden 1 januari
till 31 december,

Punkt 12
upprätta röstlängd för förbunds- och
SDF-möten, att gälla för tiden 1 februari
till 31 januari,

Punkt 14-18

Punkt 14 (ny)
Tillse att personuppgifter av vilket slag
de än må vara, behandlas, publiceras
och lagras i enlighet med svensk
lagstiftning i personuppgiftslag eller
annan myndighet fastställd förordning,
De tidigare punkterna 14-18 ändras till
15-19.

Mötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
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f) Motivering: korrigering av fel
Nuvarande skrivning
4 Kap, 3 §. Prövningsrätt.

Föreslagen skrivning
4 Kap, 3 §. Prövningsrätt.

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt
enligt 13 och 14 kap RF:s stadgar.

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt
enligt 14 och 15 kap RF:s stadgar.

Mötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
g) Motivering: DSF har numera en etikkommitté, som ska utreda de ärenden som
uppkommer i anledning av de nya etikreglerna. Klargörande av gränssnittet mellan
etikkommitté och disciplinnämnd.
Nuvarande skrivning
4 Kap, 4 §. Handläggning

Föreslagen skrivning
4 Kap, 4 §. Handläggning

Bestraffningsärenden gällande förseelser
enligt 14 kap RF:s stadgar handläggs i
första instans av en disciplinnämnd.
Nämnden består av ordförande och 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 nämndens
ordförande, tillsammans med minst två
ledamöter, samtliga ledamöter skall dock
vara kallade.

Förbundet skall ha en disciplinnämnd,
som består av ordförande och 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 disciplin-nämndens
ordförande, tillsammans med minst två
ledamöter, samtliga ledamöter skall vara
kallade. Disciplinnämnden är
beslutsfattande i frågor som rör
förseelser enligt 14 kap RF:s stadgar och
Förbundets etik-kod. Förbundet ska
vidare ha en etikkommitté, som består av
ordförande och minst två övriga
ledamöter. Etikkommittén tillsätts av
förbundsstyrelsen och har en utredande
roll avseende etikärenden inom
Förbundet. Bestraffningsärenden
handläggs i första instans av
disciplinnämnden. I händelse av
förseelser avseende den av DSF
fastställda etik-koden eller annat oetiskt
beteende hänförligt till RF:s stadgar eller
Förbundets reglementen skall sådana
ärenden handläggas i första instans av
Förbundets etikkommitté i form av
utredning och dokumentering i rapport,
vilken i förekommande fall efter
färdigställande tillställes disciplinnämnden för avgörande av sanktioner.

Mötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
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h) Motivering: i enighet med DSF:s förnyade inriktning till bredare syn på
dansverksamheten.
Nuvarande skrivning
7 Kap, 1 §. Medlemskap i förbundet
Punkt 2.

Föreslagen skrivning
7 Kap, 1 §. Medlemskap i förbundet
Punkt 2.

Föreningen har sportdans i tävlingsoch/eller motionsform i sin verksamhet
och uppfyller även i övrigt de särskilda
villkor för medlemskap som framgår av
dessa stadgar.

Föreningen har sportdans i tävlingsoch/eller motionsform i sin verksamhet
och uppfyller även i övrigt de särskilda
villkor för medlemskap som framgår av
dessa stadgar.

Mötet beslutade att efter votering bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
i) Motivering: skärpning av kravet
Nuvarande skrivning
7 Kap, 6 §. 2:a stycket. Medlemskap i
förening

Föreslagen skrivning
7 Kap, 6 §. 2:a stycket. Medlemskap i
förening

Ansökan om medlemskap får avslås
endast om det kan antas att
vederbörande kommer att motarbeta
föreningens intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan
anledning än att medlemmen har
försummat att betala av föreningen
beslutade avgifter, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål,
brott mot föreningens stadgar eller
annars uppenbarligen skadat
föreningens intressen.

Ansökan om medlemskap får avslås
endast om det skäligen kan antas att
vederbörande kommer att motarbeta
föreningens intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan
anledning än att medlemmen har
försummat att betala av föreningen
beslutade avgifter, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål,
brott mot föreningens stadgar eller
annars uppenbarligen skadat
föreningens intressen.

Mötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
j) Motivering: anpassning till den nya reglementsstrukturen
Nuvarande skrivning
7 Kap, 9 §. Representation

Föreslagen skrivning
7 Kap, 9 §. Representation

Medlem i förening skall även efterleva
avsnitt 4 i tävlingsreglementet.

Medlem i förening skall även efterleva
tillämpliga avsnitt i tävlingsreglementet,
med särskilt beaktande av avsnitt 4 i
tävlingsreglementets generella del.

Mötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
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k) Motivering: anpassning till personuppgiftslagen samt att föreningsmedlem alltid
ska kunna neka till publicering.
Nuvarande skrivning
Kommentarer till stadgarna
Till 7 kap 7§ och 8§

Föreslagen skrivning
Kommentarer till stadgarna
Till 7 kap 7§ och 8§

Uppgifterna i medlemsregistret får aldrig
användas på ett olämpligt, stötande eller
otillåtet sätt.
Personnummer får aldrig publiceras.
Föreningsmedlem som kan åberopa
särskilda skäl har rätt att neka
publicering

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.
Personnummer får aldrig publiceras och
skall användas med försiktighet i interna
sammanhang.

Mötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
c) Motioner
Motion nr 1
Införande av en ny tävlingsklass i bugg.
Motionären föreslår att det ska öppnas en ny tävlingsklass mellan R-klass och Bklass i Bugg.
Yrkanden:
Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad.
Mötet beslutade att anse motionen besvarad.
Motion nr 2

Förutsättning för deltagande under SM Standard, Latin
och Tiodans
Motionären har två förslag
- antingen ska en i paret ha varit aktiv dansare på minst två rankingtävlingar inom
alternativt WDSF för att få ställa upp i SM Standard, Latin och Tiondans.
- eller att paret finns i DSF:s system, d v s att paret ska ha danast på minst en
rankingtävling tillsammans.
Motionären vill att tävlingsreglementet ändras till liknande regler som gäller för SM
inom BRR.
Yrkanden:
Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad.
Mötet beslutade att anse motionen besvarad.
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Motion nr 3

a) Fortsatt separat kommitté inom förbundet för Tiodans.
b) Ingen separering av R-klass från övriga klasser på
tiodanstävling.
a) Motionären yrkar på att Tiodansen även fortsättningsvis ska ha en egen
självständig kommitté inom förbundet, med motiveringen att Tiodansen annars
kommer att försvinna.
b) Motionären yrkar på att ingen separering av R-klass ska göras från övriga klasser
på Tiodanstävlingar, med motiveringen att det är viktigt för de yngre dansarna att få
se och dela med de dansare de ser upp till.
Yrkanden:
Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad på båda punkterna.
Tony Irving (Dansklubben Impetus) yrkar bifall till motionen.
Daniel Everborn (Borås DF) yrkar bifall till yrkade a.
Daniel Everborn (Borås DF) yrkar avslag på yrkande b
Daniel påpekade att egentligen är motionen riktad till fel forum, men eftersom man
inte blivit lyssnad på ställs nu frågan till Förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen medgav att informationen kan ha brustit hela vägen ut till
föreningarna.
Förbundsstyrelsen redogjorde under debatten att man inte har några tankar på att
separera R-klass från övriga klasser.
Mötet beslutade, med acklamation att avslå motionen.

Motion nr 4
Möjlighet till samkönat tävlande på nationell nivå.
Motionären yrkar på att DSF ska öppna för samkönade par att få tävla på nationell
nivå.
Yrkanden:
Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad.
Mötet beslutade att anse motionen besvarad.
Motion nr 5

Utvärdering och granskning av det regionala och
nationella tävlingssystemet inom BRR
Motionären yrkar på att förbundsstyrelsen ger i uppdrag till VO BRR att senast vid
2017 års utgång presentera en utvärdering av R- och N-systemet och eventuella
förslag till ändringar.
Yrkanden:
Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad.
WIbecke Ivarsson (Dancing Team Club Hammarö) yrkar bifall till motionen.
Daniel Everborn (Borås DF) yrkar bifall till motionen.
Daniel påpekade att egentligen är motionen riktad till fel forum, men eftersom man
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inte blivit lyssnad på ställs nu frågan till Förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen medgav att informationen kan ha brustit hela vägen ut till
föreningarna.
Votering begärdes.
Mötet beslutade att, efter försöksvotering, bifalla motionen.
Motion nr 6

Separata tävlingar för pardans och solodans (för att inte
förlänga tävlingar tidsmässigt och inte öka belastningen
på arrangören).
Motionären yrkar på att tävlingar i pardans respektive solodans hålls separata tills
vidare. Det ska inte vara obligatoriskt att inkludera grenarna Disco och HipHop vid en
BRR-tävling i regional eller nationell nivå. Om en klubb önskar att inkludera D/HH vid
en BR-tävling ska detta vara möjligt. Om motionen bifalles, kan beslutet omprövas
när D/HH blivit en etablerad del av Svenska Danssportförbundet.
Yrkanden:
Förbundsstyrelsen yrkar på avslag.
WIbecke Ivarsson (Dancing Team Club Hammarö) yrkar bifall till motionen.
Daniel Everborn (Borås DF) yrkar bifall till motionen.
Mötet beslutade att bifalla motionen.
Motion nr 7
Boogie Woogie Vuxen A och B
Motionären yrkar på att klasserna BWVA och BWVB endast får slås ihop om det är
max ett par i ena eller båda klasserna. Om klasserna slås ihop, ska man tävla efter
BWV-regler.
Yrkanden:
Daniel Everborn (Borås DF) som motionär valde att dra tillbaka motionen med
hänvisning till att förändringar har skett efter det att motionen skickades in.
Motion nr 8
JSM från 12 år – SM 2017
Motionärerna instämmer med DSF om att åldersgränserna för ungdomsklass och
JSM ska gälla från och med det år man fyller 13 år. Motionärerna yrkar dock på att
beslutet ska träda i kraft efter SM 2017 då man anser att det var något förhastat att
låta det träda i kraft med omedelbar verkan 2016 och att det bör gå ett mästerskap
emellan innan man justerar åldersgränser.
Yrkanden:
Daniel Everborn (Borås DF) som motionär valde att dra tillbaka motionen men önskar
att förbundsstyrelsen i framtiden tänker på att aktivera beslut som dessa i framtiden
på ett bättre sätt.
Motion nr 9
Junior up t o m 20 år
Motionärerna yrkar på att gränsen för juniorklass höjs till och med 20 års ålder istället
för dagens 17 år. Äldsta personen i paret/trion ska vara 21 år för att gå upp i
vuxenklass Detta ska gälla för alla BRR-danser. OM paret önskar tävla internationellt,
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gäller WRRC:s åldersgränser. Om paret önskar gå upp till vuxenklass vid 18 års
ålder, ska detta vara möjligt enligt WRRC:s åldersregler.
Yrkanden:
Daniel Everborn (Borås DF) som motionär valde att dra tillbaka motionen efter
Förbundsstyrelsens anförande kring motionen.
d) Fastställande av årsavgifter
Förbundsstyrelsen föreslår följande avgifter att gälla från den 1 januari 2018:

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
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag till årsavgifter för 2018.
e) Fastställande av arvode till Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens föreslår fortsatt arvode till ordförande för DSF, med ett maximalt
belopp av 11 200 kr per månad.
Yrkanden:
Valberedningen yrkade bifall på styrelsens förslag
Daniel Everborn (Hjo DK) yrkade avslag på förslaget.
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
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f) Fastställande av officiellt 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 13-20
Mötet beslutade att kandidatpläderingen för samtliga kandidater genomförs vid
respektive val.
§ 13 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog omval av Lena Arvidsson
Mötet beslutade enhälligt välja Lena Arvidsson till förbundsordförande för en tid av
ett (1) år.
§ 14 VAL AV TRE ORDINARIE LEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR
Valberedningen föreslog omval av Sven Knutsson och nyval av Margareta Bäck och
Joachim Sköld.
Mötet beslutade att enhälligt välja Sven Knutsson, Margareta Bäck och Joachim
Sköld till ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två (2) år.
Erik Hellners, Anna-Lena Holgersson och Jan Falk har ett år kvar på sin
mandatperiod.
§ 15 EVENTUELLT FYLLNADSVAL FÖR ÅTERSTÅENDE MANDATTID AV
LEDAMOT SOM VALTS FÖR EN TID AV TVÅ ÅR ELLER LÄMNAT ELLER
AVSAGT SIG SITT UPPDRAG
Inga fyllnadsval förelåg.
§ 16 VAL AV TRE SUPPLEANTER FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog omval av Mark Hanzon Dalling och nyval av Tina Astervall.
På grund av sent avhopp har valberedningen en vakans i sitt förslag.
Tony Irving och Heidi Albrightsen nominerades till suppleant för en tid av två år.
Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag och ställa de två nya
nomineringarna mot varandra.
Efter votering beslutade mötet välja Tony Irving (41 röster), Mark Hanzon Dalling
och Tina Astervall till suppleanter till förbundsstyrelsen för en tid av ett (1) år.
Heidi Albrightsen fick 8 röster.
§ 17 VAL AV ORDFÖRANDE I DICIPLINNÄMND FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog omval av Märta Jansén Håkansson.
Mötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
§ 18 VAL AV HALVA ANTALET ÖVRIGA LEDAMÖTER I DICIPLINNÄMND FÖR
EN TID AV TVÅ ÅR
Valberedningen föreslog omval av Kjell Asp och Sven-Åke Casperson
Mötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
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§ 19 FYLLNADSVAL AV EN (1) LEDAMOT I DISCIPLINNÄMND FÖR EN TID AV
ETT ÅR
Valberedningen föreslog nyval av Martin Berg.
Mötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
§ 20 VAL AV EN REVISOR OCH PERSONLIG SUPPLEANT FÖR EN TID AV ETT
ÅR
Valberedningen föreslog omval av Thomas Lönnström med Jens Karlsson som
suppleant.
Mötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
§ 21 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.
Till ledamöter nominerades Carl Sääv, Renata Kaleta och Wibecke Ivarsson.
Mötet beslutade att välja Carl Sääv till ledamot i valberedningen för en tid av två (2)
år.
Efter votering beslutade mötet välja Renata Kaleta (41 röster) till ledamot i
valberedningen för en tid av två (2) år.
Wibecke Ivarsson fick 8 röster.
§ 22 AVSLUTNING
Björn överlämnade ordförande klubban till den omvalde förbundsordföranden Lena
Arvidsson som avslutade mötet och tackade Björn Eriksson som lett mötet under
dagen samt Thomas Claesson som skrivit protokollet.
Även kansliet tackades för ett väl genomfört årsmöte.
Övrigt
Värt att nämnas är att förtjänsttecknen delades ut under lördagen enligt följande:
Guld

Yvonne Sollenberg
Tommy Nyman
Jonny Svensson
Monica Westin

Silver

Majgun Drupe

Brons

Anne Koskinen
Jochen Römling
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Förbundets utvecklingsstipendium delades också ut under lördagen till dansarna:
Björn Pemer & Katja Lujan-Engelholm (Solna SDK) och Viktor Edlund (Föreningen
Umeå Dansimperium)

Vid protokollet

Justeras:

Thomas Claesson
Sekreterare

Björn Eriksson
Mötesordförande

Justerare

Justerare

Ylva Frisk

Henrik Jörgensen
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Bergslagens Danssportförbund
Dansklubben Dancemania
Föreningen Dance Team Linda Hemrell
Mittnorrlands Danssportförbund
Dansföreningen Rockringen
Dansklubben Glada Hudik
Danssportklubben Spirorna Härnösand
Föreningen JoyDancers Sundsvall
Föreningen Trolldansarna
Östersund Bugg o Rock n Rollklubb
Norrbotten-Västerbottens
Danssportförbund
Föreningen Umeå Dansimperium
Luleå Bugg & Swing Dansklubb
Skåne-Hallands Danssportförbund
Dansföreningen Dansa Åh Le
Dansklubben Impetus
Helsingborgs Dansförening
Sportdansklubben Laxbuggarna
Söderåsens DK Blåa Skor
Vollsjö Danssportklubb
Öresunds Dansförening

Västergötlands Danssportförbund
Alingsås Dansklubb
Borås Dansförening
Candanza Dansförening
Dansklubben Buggie
Dansklubben Stop And Go
Hjo Dansklubb
SDK Dansverkstan Tidaholm
Västsvenska Danssportförbundet
DancingTeam Club Hammarö
Dansföreningen Dance Port Fjällbacka
Dansföreningen Munkbuggarna
Dansklubben Rocksulan
Mölndals Danssportklubb
Östra Danssportförbundet
Club Tdans
Lindy Dancing Team
Norrköpings Bugg o Rock´n´Roll Klubb
SDK Wetternbuggarna

Småland-Blekinge Danssportförbund
Dansföreningen Hamboringen
Danskluben Danzvett
Dansklubben Gullabo Swingers
Dansklubben Spinnrockarna
Jönköpings Sportdansklubb
Vimmerby Sportdansklubb
Västbo Sportdansklubb
Älmhults Dansklubb
Stockholm-Upplands Danssportförbund
Alemana Dansklubb
Brunna Danssportklubb
Dansklubben Nackswinget
Dansklubben Nyckeln
Ebba Dansklubb
Föreningen Olands Bugg & Swing
Solna Sportdansklubb
Täby 10-dansklubb
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