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Föredragningslista enligt nuvarande stadgar
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

Fastställande av arbetsordning

5

Fastställande av föredragningslista för mötet

6

Fråga om mötets behöriga utlysande

7

Kandidatnominering för val enligt punkterna 13-21

8

Behandling av styrelsens och revisorernas berättelse 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
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 (3) ordinarie ledamöter för en tid av två år
15 Val av en (1) ordinarie ledamot för en tid av ett år (fyllnadsval)
16 Val av tre (3) suppleanter för en tid av ett år
17 Val av ordförande i disciplinnämnd för en tid av ett år
18 Val av två (2) övriga ledamöter i disciplinnämnd 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 Riksidrottsmötet (RIM) 2021 och erforderligt antal suppleanter
23 Mötets avslutning
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Rösträtt
I förteckningen nedan redogörs för vilka föreningar som har rösträtt enligt DSF:s stadgar 7 kap 5§.
Vollsjö Danssportsklubb
Öresunds Dansförening

Bergslagens Danssportförbund
Aros Ballroom and Latin Club
Black River Linedance Club
Dansföreningen Köpingstriffarna
Dansklubben Dancemania
Dansklubben Hedemora Svänggäng
Dansklubben Marionetterna
Dansklubben Rockrullarna
Falu Dansklubb
Föreningen Avesta Dance Team
L-A Danzers Dansklubb
Mora Dansklubb
Mälardalens Dansklubb

Småland-Blekinge Danssportförbund
Dansföreningen Hamboringen
Dansklubben Danzvett
Dansklubben Gullabo Swingers
Dansklubben Snésteg
Dansklubben Svänggänget Sävsjö
Föreningen Crazy Stepz
Föreningen Habo Sportdansare
Jivers Dancingclub
Jönköpings Sportdansklubb
Nässjö Sportdansklubb
Tipsy Dansklubb
Tranås Dansklubb
Vimmerby Dansstudio Ideell Förening
Vimmerby Sportdansklubb
Älmhults Dansklubb

Mittnorrlands Danssportförbund
Dansklubben Rockringen
Dansklubben Altira
Dansklubben Glada Hudik
Danssportklubben Spirorna Härnösand
Föreningen JoyDancers Sundsvall
Föreningen Trolldansarna
Nimbus Dansklubb
Offerdals Dansklubb
Östersund Bugg o Rock n Rollklubb

Stockholm-Upplands Danssportförbund
Akro – Dans & Gymnastik Klubb Stockholm
Alemana Dansklubb
Bromma Sportdansklubb
Brunna Danssportklubb
Dansföreningen Danslyckan
Dansklubben Ena Bugg & Swing
Dansklubben Färingsö Humbuggs
Dansklubben Nackswinget
Dansklubben Nyckeln
EBBA Dansklubb
Föreningen Dedicated Dance Club
Föreningen Olands Bugg & Swing
Föreningen Saltsjöbadsbaletten
Föreningen Solna konståkning
Föreningen Team Bosön
Föreningen Värmdö Dansare
Solna Sportdansklubb
Stockholms Dansklubb
Swedish Motion In Line Dansförening
Tyresö Danssportklubb
Täby 10-dansklubb
Väsby Dansklubb

Norrbotten-Västerbottens Danssportförbund
Dansföreningen Dundretbuggarna
Dansklubben Kiruna Bugg & Swing
Danssportföreningen Dansdraget Älvsbyn
Danssportföreningen Norrskensdansarna
Danssportföreningen Piteswänget
Föreningen Dansglada Fötter
Föreningen Lycksele Bugg & Swing
Föreningen Umeå Dansimperium
Kalix Bugg & Swing Sällskap
Luleå Rytmik o Balettförening
Skellefteå Dansklubb
Umeå Dansklubb
Skåne-Hallands Danssportförbund
Dansföreningen Dansa Åh Le
Dansklubben Impetus Helsingborg
Halmstad Rock’n’roll Club
Helsingborgs Dansförening
Kungsbacka Dansklubb
Sportdansklubben Laxbuggarna
Söderåsens DK Blåa Skor
Tyresvingen Gammeldansförening
Varbergs Sportdansklubb

4

20-03-26

Östra Danssportförbundet
Club Tdans
Dansföreningen Vasadansarna
Dansklubben Mälarbuggarna
Dansklubben Rock You 2 Katrineholm
Linköping Dancing Team DF
Linköpings Bugg & Rockn Roll Klubb
Linköpings Sportdansklubb
Sportdansklubben Wetternbuggarna

Västergötlands Danssportförbund
Alingsås Dansklubb
ArtDance Falköping Dansförening
Borås Dansförening
Candanza Dansförening
Dansföreningen HV-Dans
Dansföreningen Studio Danza
Dansklubben Buggie
Dansklubben Stop And Go
Hjo Dansklubb
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm
Västsvenska Danssportförbundet
DC Team Gothenburg Elite Dance
Dansföreningen Dance Port Fjällbacka
Dansföreningen Munkbuggarna
Dansföreningen Victory Dance Academy
Dansklubben Bohusbuggarna
Dansklubben Magic
Dansklubben Rocksulan
Göteborgs Danssportklubb
Hammarö Dancing Team Club
Karlskoga Dansförening
Mölndals Danssportklubb

Totalt är det 110 röstberättigade föreningar, fördelade enligt följande:
SDF

Antal föreningar
med rösträtt
Bergslagens DSF
12
Mittnorrlands DSF
9
Norrbotten-Västerbottens DSF
12
Skåne-Hallands DSF
11
Småland-Blekinge DSF
15
Stockholm-Upplands DSF
22
Västergötlands DSF
10
Västsvenska DSF
11
Östra DSF
8
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Förslag till arbetsordning vid DSF Förbundsmöte 2020
Registrering av ombud
Varje ombud ska registrera sig innan möte för att upptas i röstlängd som röstberättigad. Registrering
bekräftas genom att varje ombud får röstkort samt namnskylt. Ombud som har två röster får två röstkort.

Yttrande och förslagsrätt
Under Förbundsmötet har ombud, förbundsstyrelsens ledamöter, förbundsmötespresidium och revisorer
samt motionär i vad avser egen motion yttrande och förslagsrätt. Valberedningens ordförande och dess
ledamöter har yttranderätt i frågor som de har berett. Ledamöter i förbundets verksamhetsområden och
kommittéer, RF:s representant och kansliets personal har yttranderätt. Annan närvarande person kan få
yttra sig efter enhälligt beslut från Förbundsmötet.
Vid Förbundsmötet får kommitté-, VO- och SO-medlemmar inom DSF närvara samt föreningsmedlemmar
i mån av plats. Efter beslut av årsmötet (enkel majoritet) kan press/media och andra personer eller
organisationer närvara.

Begära ordet – lämna förslag
Talare får begära ordet genom att räcka upp handen. 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 Förbundsmötet 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 förbundsmötet protokollförs. Styrelsens förslag är huvudförslag.

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

Sekretariat, protokoll
Förbundsmötet väljer sekreterare som ska ansvara för mötesprotokollet. Så snart som möjligt efter
Förbundsmötet och efter godkännande av justeringspersonerna, kommer ett beslutsprotokoll att
publiceras på hemsidan. Utöver mötesordföranden justeras mötets protokoll av de av Förbundsmötet
valda protokolljusterarna.
Vid omröstning genom votering (begärd rösträkning) ska röstfördelningen anges i protokollet.

Omröstning
När debatten är avslutad, frågar ordförande om Förbundsmötet är redo att gå till beslut. Ordföranden
redovisar de yrkanden/förslag som kommit in, samt föreslår i vilken ordning de ska behandlas
(propositionsordning). Beslut tas normalt med acklamation (muntliga ja-rop). Ordföranden bedömer
vilket av förslagen som fått majoritet och bekräftar beslutet med ett klubbslag.
Om något av ombuden vill ha en noggrannare bedömning av omröstningen kan denne begära votering.
Efter begärd votering sker röstning genom handuppräckning med röstkorten utan att de räknas
(försöksvotering). Ordföranden bedömer vilket av förslagen som fått majoritet och bekräftar beslutet med
klubbslag.
Om något av ombuden vill ha en ännu noggrannare bedömning av omröstningen kan denne begära
rösträkning. Begärs rösträkning räcker ombuden på nytt upp sina röstkort och de utsedda rösträknarna
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räknar rösterna. Rösträknarna meddelar sitt resultat till ordföranden som bedömer vilket av förslagen
som fått majoritet och bekräftar beslutet med ett klubbslag.
Sluten omröstning tillämpas endast vid personval.

Beslut
Om inget annat anges i Svenska Danssportförbundets 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).
Vid personval skall i händelse av lika röstetal genomföras, om nödvändigt en andra valomgång 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 Förbundsmötet och ska bestå av två ledamöter. Redaktionskommittén kan
vara Förbundsmötet 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. Förbundsmötet beslutar om
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 skall skriftligen lämnas till mötesordföranden, senast vid Förbundsmötets avslutande.
Reservationer protokollförs.

Val av valberedning
Förbundsmötet väljer valberedning. Valberedningens uppgift är att bereda personval och lägga förslag på
dessa vid kommande Förbundsmöte.

Sluten omröstning vid personval
Om det vid personval finns fler kandidater än platser kan förbundsmötet eller ordföranden besluta att
sluten omröstning ska tillämpas. Ombuden röstar med blank röstsedel. Röstsedel ska innehålla högst det
antal namn som valet avser. Röstetalen för varje kandidat protokollförs.

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 skall tillfrågas innan, av förslagsställaren, om
de är intresserade att stå kvar i valproceduren.
Mötet beslutar om kandidaterna skall presentera sig själva.

Valbarhet
Utdrag ur 3 kap 1 § RF:s stadgar
Valbarhet enligt 3 kap 1 § RF stadgar ”För valbarhet till organ som väljs av årsmöte inom RF, DF, SF, SDF
och förening krävs att den nominerade är röstberättigad medlem i förening ansluten till RF”.
Utdrag ur 3 kap 7 § DSF:s stadgar

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar
som revisor eller revisorssuppleant.
Utdrag ur 2 kap 2 § DSF:s stadgar
Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller
SDF-styrelsen.
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Svenska Danssportförbundets verksamhetsinriktning och
prioriterade områden 2020-2021
Introduktion
Svenska Danssportförbundet (DSF) ska till varje förbundsmöte föreslå en verksamhetsinriktning med
tillhörande ekonomisk plan. Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning att styra, leda och prioritera
verksamheten för DSF nästkommande år.
Verksamhetsinriktningen 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. Förbundet ska arbeta efter de
gemensamma normer och riktlinjer som finns inom den svenska idrottsorganisationen och som
Riksidrottsförbundet ger uttryck för i ”Idrotten vill”.
Förbundet ska vara en sammanslutning av de ideella föreningar i vilkas verksamhet ingår att bedriva
dans i tävlings- och/eller motionsform.
Vision
”DSF – för alla inom tävlings-, motions- och socialdans”
Värdeord
Glädje, Engagemang, Öppenhet
Utifrån Svenska Danssportförbundets vision, värdeord och verksamhetsinriktning tar respektive
verksamhetsområde (VO) fram en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
Verksamhetsplanerna ligger till grund för förbundsstyrelsens budgetprocess inför nästkommande
verksamhetsår. Förbundsstyrelsen fastställer budget och verksamhetsplaner för verksamheten för
genomförande i verksamhetsområdena.

Vad har vi att förhålla oss till när vi formar vår verksamhetsinriktning?
Svenska Danssportförbundet är ett av många specialidrottsförbund (SF) under Riksidrottsförbundet
(RF). Vi är en del av idrottsrörelsen och tillsammans med alla övriga idrotter jobbar vi för att uppnå de
övergripande mål som är satta. Det betyder att vi som förbund väljer att jobba efter de idrottsliga
övergripande målen. Vi utformar vår verksamhetsinriktning, aktiviteter och insatser för att vara i
samklang med de inriktningar svensk idrott tillsammans beslutat om att sträva mot, och även utifrån
DSF:s verksamhetsidé, vision och värdeord samt de behov verksamhetsområden och medlemsföreningar
har.
Förbundsstyrelsen föreslår följande verksamhetsinriktning under 2020 och 2021. Inriktningen är
uppdelad i fem utvecklingsresor som beskrivs i RF:s Strategi 2025. Utvecklingsresorna inbegriper hela
DSF:s verksamhet från individ, förening och distrikt till förbundsnivå.

Den moderna föreningen engagerar
DSF:s syn på den moderna föreningen är att:
Det är enkelt och välkomnande att engagera sig i DSF:s medlemsföreningar oavsett bakgrund, ålder, kön,
funktionsvariation eller andra förutsättningar. Föreningarna har väl fungerande organisationer som
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genom demokratiska processer ser till alla medlemmars bästa. Föreningarnas möten och aktiviteter
genomförs i såväl gamla 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 hela livet, 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 2020–2021 fokuserar DSF arbetet kring den moderna föreningen på att:
• Fortsätta att utveckla och förbättra den interna organisationen inom förbundet så vi kan ge våra
medlemsföreningar den bästa servicen.
• Skapa mer tid för dans genom att utveckla, effektivisera och digitalisera stöd för administration i
föreningar.
• Tydliggöra distriktens roll så att de kan skapa bättre förutsättningar för nya och etablerade
föreningar.
• Underlätta medlemsföreningarnas verksamhet och stödja deras utveckling genom ett utökat
samarbete med SISU lokalt och distrikten regionalt.
• Fortsätta skapa mötesplatser för Distrikt, föreningar och ledare.
• Utbilda och fortbilda funktionärer inom DSF.

Inkluderande idrott för alla
DSF:s syn på inkludering är att:
Föreningens verksamhet ger människor med olika förmågor möjlighet att vara med. Aktiviteter utvecklas
och anpassas för att passa fler personer. Möjlighet att träna, tävla och engagera sig ska vara möjligt
oavsett förutsättningar, funktionsvariationer, eller bakgrund
Under perioden 2020–2021 fokuserar DSF arbetet kring inkludering på:
• Förverkliga intentioner i Dansen vill så att vi erbjuder en idrott där alla kan vara med utifrån sina
egna villkor och förutsättningar.
• Utveckla möjligheter för medlemsföreningar att starta paradansverksamhet, med prioritet att ta
fram utbildningar riktade mot föreningar och ledare
• Skapa fler förutsättningar för föreningar som arbetar med social- och motionsdans att stimulera
dans hela livet.
• Bli en starkare samhällsaktör genom att nå ut till fler, få fler medlemmar och skapa bättre
folkhälsa genom dans.

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 2020–2021 fokuserar DSF arbetet kring jämställdhet på att:
• Besluta om det fortsatta arbetet med könsneutralt tävlingsreglemente.
• Sträva efter att sammansättningen i arbetsgrupper och förbundsverksamhet har en jämn
könsfördelning
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En ny syn på träning och tävling
DSF:s syn på träning och tävling är att:
Träning, uppvisning och tävling utformas så att dansaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela
livet. Utveckling av dansaren utformas så att fler får bättre fysiska och psykiska förutsättningar att idrotta
mer. 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 och dansarna.
Under perioden 2020–2021 fokuserar DSF arbetet kring träning och tävling på att:
• All verksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s
barnkonvention.
• Kontinuerligt utveckla forum/plattformar/scener/koncept för våra medlemmar med prioritet för
barn- och ungdomar med målsättning att dansen ska vara för alla och att fler barn och unga ska
vilja dansa.
• Elitverksamheten, Team Sweden fungerar utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
• Uppdatera DSF:s utvecklingsmodell från 2012 så att den utgör ett ramverk för danssportens
utveckling och en vägledning för att skapa livslångt idrottande.
• Skapa förutsättningar för att utveckla tävlandet genom att samverka och utveckla vote4dance och
andra system.
• Utveckla hållbara strategier och instruktioner för tävling som innefattar tävlingsstrukturen,
tävlingsformer, tävlingsarrangörer med målsättningar att få fler att tävla och stanna kvar inom
idrotten. Detta gäller regionalt, nationellt och på mästerskap.

Ett stärkt ledarskap
DSF:s syn på ledarskap är att:
Tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt DSFs värdegrund och utvecklingsmodell.
Ledarskapet i hela föreningen är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Ledare inom
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 2020–2021 fokuserar DSF arbetet kring ett stärkt ledarskap på att:
• Ta fram och färdigställa ett förslag till en övergripande utbildningsstruktur med fastställda
kursplaner för samtliga danser och målgrupper.
• Fortsätta utveckla samverkansområde Utbildning för att skapa samsyn och ta fram instruktioner
och kriterier utifrån de olika dansernas förutsättningar.
• Skapa utvecklande mötesplatser för förbundets utbildare.
• Utarbeta grenutvecklingsplaner för de olika danserna, och tydliggöra varje dansgrens specifika
utvecklingsbehov
• Skapa en modell för utveckling av elittränare och coacher inom Team Sweden
• DSF ska vara väl representerat på internationella uppdrag.
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Propositioner
Bakgrund
På uppdrag av FS 2019-06-12 har VO Juridik gjort en genomgång av förbundets stadgar och föreslagit
ändringar med anledning av beslut fattade av RF-stämman i Jönköping 2019-06-25—26 men också
anpassningar till hur våra förbundsmöten har genomförts på senare år mm. Bakgrunden till ändringarna
framgår av texten före respektive ändringsförslag under respektive paragraf nedan.

Motiv och förslag till beslut
1 Kap 3 §
World Country & Line DanceSport Federation (WCLDSF) är ej längre aktuella för DSF.
Nuvarande lydelse
3 § Tillhörighet
− − − − −
World Rock´n´Roll Confederation (WRRC),
World Country & Line DanceSport Federation
(WCLDSF), World Swing Dance Council
(WSDC) …..

Föreslagen lydelse
3 § Tillhörighet
− − − − −
World Rock´n´Roll Confederation (WRRC),
World Swing Dance Council (WSDC), …..

2 Kap 2 § och 3 Kap 7 §
RF-stämman har beslutat att en medlem ska vara röstberättigad för att vara valbar till organ som väljs av
årsmöte inom SF, SDF och förening. Förslaget ligger i linje med vad som föreskrivs i 3 kap. 6 § i RF:s
stadgemall för idrottsföreningar som kan anses utgöra ett uttryck för god föreningssed inom
idrottsrörelsen i aktuellt hänseende. I doktrin anges därtill att val av annan än röstberättigad medlem till
styrelseledamot eller till ledamot av valberedning innebär att beslutet är behäftat med grovt formfel.
Dock gäller inte kravet idag i praktiken för auktoriserad revisor från revisionsbyrå samt föreslås att
kravet även ska vara undantaget för medlem av disciplinnämnden med tanke på föreslaget krav att
ordförande där ska vara en utbildad jurist.
VO Juridik anser det logiskt att texterna om valbarhet samlas under en och samma paragraf.
Nuvarande lydelse
2 § Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte
väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller
SDF-styrelsen.
Arbetstagare inom förening får inte väljas till
ledamot av föreningens styrelse eller till
revisor i föreningen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får
inte vara revisor eller revisorssuppleant i
förbund.
Arbetstagare inom förbundet…..

Föreslagen lydelse
2 § Valbarhet inom förbundets
organisationer
För valbarhet till organ som väljs av årsmöte
inom förbundet, SDF och förening krävs att
den nominerade är röstberättigad medlem i
förening ansluten till DSF.
För valbarhet till förbundsstyrelsen krävs
dessutom att medlem är permanent bosatt i
Sverige. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte
valbar som revisor eller revisorssuppleant.
Arbetstagare inom förbundet − − − − −
eller revisor i förbund.
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Kravet i första stycket gäller inte val av
revisor och medlem av disciplinnämnden.
3 Kap 7 § (de två sista styckena efter punkt
17)
− − − − −
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt
person. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte
valbar som revisor eller revisorssuppleant.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i 2 kap 2
§.

3 Kap 7 § (de två sista styckena efter punkt 17
utgår)

2 Kap 6 §
RF betonar nu ännu tydligare att könsfördelningen i förbundsstyrelsen och andra beslutande organ ska
vara minst 40/60 varför texten ändras till att vara ordagrant lika med motsvarande text i RF:s stadgar.
Nuvarande lydelse
6 § Sammansättning av styrelser m.m.
Förbundet, dess SDF och föreningar skall
verka för att styrelser, valberedningar,
kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att största möjliga
kompetens uppnås utan avseende till kön,
dock skall med hänvisning till danssportens
karaktär en jämn fördelning mellan könen
eftersträvas. Olika åldersgrupper skall
företrädas i rimlig omfattning.

Föreslagen lydelse
6 § Sammansättning av styrelser m.m.
Förbundsstyrelsen och valberedningen ska
bestå av kvinnor och män och ettdera könet
ska vara representerat med minst 40 procent
av övriga ledamöter i styrelsen och med
hälften av övriga ledamöter i valberedningen.
SDF och dess valberedningar ska bestå av
kvinnor och män.
Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka
för att styrelser, valberedningar,
verksamhetsområden, kommittéer och andra
organ får sådan sammansättning att
jämställdhet mellan kvinnor och män nås och
att ungdomar ingår. Jämställdhet ska också
eftersträvas i delegationer för sådan
organisation där fler än en person ska ingå.

3 Kap 5 §
Texten har kompletterats med yttranderätt vid förbundsmöte även för medlemmar i förbundets
verksamhetsområden.
Nuvarande lydelse
5 § Beslutsmässighet samt yttrande- och
förslagsrätt
Yttranderätt tillkommer RF:s representant,
ledamöter
i
förbundets
kommittéer,
förbundets arbetstagare och med mötets
enhälliga samtycke annan närvarande.

Föreslagen lydelse
5 § Beslutsmässighet samt yttrande- och
förslagsrätt
Yttranderätt tillkommer RF:s representant,
ledamöter i förbundets verksamhetsområden
och kommittéer, förbundets arbetstagare och
med mötets enhälliga samtycke annan
närvarande.
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3 Kap 7, 9 och 10 §§ RF-stämman
RF har ändrat namnet på riksidrottsmötet (RIM) till ”RF-stämman”. Detta har ändrats i 3 Kap 7 §, punkt
17, i 9 §, två ställen och i 10 §, sista stycket.
3 Kap 7 §
Texten har anpassats till de senaste årens föredragningslista och arbetsordning samt förtydligats att
årsavgift avser nästkommande verksamhetsår.
Nuvarande lydelse
7 § Ärenden vid förbundsmötet
…..

Föreslagen lydelse
7 § Ärenden vid förbundsmötet
…..

2. fastställande av föredragningslista för
mötet,

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

3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av mötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justeringsmän, att jämte
ordförande justera mötets protokoll
samt
d) erforderligt antal rösträknare,
5. behandling av styrelsens och revisorernas
berättelser för senast förflutet verksamhets/räkenskapsår:
a) förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse
b) revisorernas berättelse,
6.

7.

a) fastställande av resultat- och
balansräkning
b) beslut om disposition av årets
resultat
c) fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsens förvaltning,
behandling av förslag till
verksamhetsplan för förbundet samt
behandling av styrelsens förslag och av
motioner som getts in i den ordning som
sägs i 3 kap 7 §,

8. fastställande av årsavgifter,
…..

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av arbetsordning för mötet.
5. Fastställande av föredragningslista för
mötet.
6. Kandidatnominering för val enligt
punkterna 12 – 20.
7. Behandling av förbundsstyrelsens och
revisorernas berättelser för senast
förflutet verksamhets/räkenskapsår:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse,
b) styrelsens förvaltningsberättelse och
fondförvaltning samt
c) revisorernas berättelse.
8. Beslut om disposition av årets resultat.
9. Fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsens förvaltning.
10. Behandling av
a) förslag till verksamhetsplan med
ekonomiska förutsättningar,
b) styrelsens propositioner,
c) motioner som getts in i den ordning
som anges i 3 kap 8 §,
d) fastställande av årsavgifter för
nästkommande år,
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e) fastställande av arvode till
förbundsstyrelsen samt
f) fastställande av officiellt
kungörelseorgan.
11. Kandidatplädering.
…..

4 Kap 1 §
Texten har kompletterats med ”ekonomiansvarig” respektive ”verksamhetsområde”.
Nuvarande lydelse
1 § Sammansättning samt kallelse och
beslutsmässighet
3-e stycket:
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och
tillsätter sekreterare.
5:e stycket:
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i
vissa grupper av ärenden till verkställande
utskott, som utses inom styrelsen, till
kommitté eller annat organ, som har tillsatts
för särskild uppgift, eller på enskild
styrelseledamot eller anställd.
…..

Föreslagen lydelse
1 § Sammansättning samt kallelse och
beslutsmässighet
3-e stycket:
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och
tillsätter sekreterare och ekonomiansvarig.
5:e stycket:
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i
vissa grupper av ärenden till verkställande
utskott, som utses inom styrelsen, till
verksamhetsområde, kommitté eller annat
organ, som har tillsatts för särskild uppgift,
eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
…..

4 Kap 2 §
Eftersom DSF vill öka aktiviteter som berör den sociala dansen föreslås att detta förtydligas genom att
”danssporten” ändras till ”dansen och danssporten”. Texten kompletteras med ”verksamhetsområden”
och ”andra organ”.
RF-stämman har beslutat att ”utsända” ersätts med ”tillgängliggöra” innebärande att RF:s årsredovisning
tillgängliggörs via RF:s hemsida. VO Juridik föreslår att DSF lägger in detta krav på förbundet som en ny
punkt 8 i stadgarna. Numreringen av efterföljande punkter ökas som en konsekvens.
Nuvarande lydelse
2 § Förbundsstyrelsens åligganden
Det åligger styrelsen bl.a. att
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa
stadgar och förbundsmötets beslut samt
verka för danssportens utveckling och
breddning inom Sverige − − − − −
3. samarbeta med myndigheter och
organisationer som stödjer förbundets
verksamhet samt marknadsföra
danssporten hos myndigheter, massmedia
− − − − −

Föreslagen lydelse
2 § Förbundsstyrelsens åligganden
Det åligger styrelsen bl.a. att
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa
stadgar och förbundsmötets beslut samt
verka för dansen och danssportens
utveckling och breddning inom Sverige − −
− − −
3. samarbeta med myndigheter och
organisationer som stödjer förbundets
verksamhet samt marknadsföra dansen och
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5. utfärda instruktioner för kommittéer och
utskott samt följa och stödja verksamheten
i dessa − − − − −

5.

7. Upprätta verksamhets- och − − − − − så
snart som möjligt,
7.
8. handha och ansvara för förbundets
medel…..

8.
9.

danssporten hos myndigheter, massmedia
− − − − −
utfärda instruktioner för
verksamhetsområden, kommittéer och
andra organ samt följa och stödja
verksamheten i dessa − − − − −
upprätta verksamhets- och − − − − − så
snart som möjligt,
årligen tillgängliggöra förbundets
årsredovisning för SDF och föreningar,
handha och ansvara för förbundets
medel…..

4 Kap 4 §
VO Juridik anser att disciplinnämndens beslut, särskilt i och med uppgiften att även utdöma sanktioner i
etiska mål, blivit mer komplexa och känsliga och därför bör ordföranden vara en juristutbildad person.
Disciplinnämnden bör dessutom öppnas för att kunna bestå av fler än fyra ledamöter.
Beslutsförheten i Etiska kommittén finns idag inte reglerad någonstans. I likhet med beslutsförheten i
Disciplinnämnden bör den vara tydlig och robust och föreslås vara att ordförande och minst ytterligare
två medlemmar är närvarande vid beslut.
Eftersom brott mot idrottens värdegrund vid senaste RF-stämman har tillkommit som skäl för
uteslutning bör även handläggningen av denna förseelsekategori regleras. VO Juridik anser att den bör
handläggas Etiska kommittén. I övrigt se följande ändringsförslag.
Nuvarande lydelse
4 § Handläggning
− − − − − består av ordförande och fyra
övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
− − − − −
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
etikkoden 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.

Föreslagen lydelse
4 § Handläggning
− − − − − består av ordförande, som bör
vara juristutbildad, och minst fyra övriga
ledamöter valda av förbundsmötet.
− − − − −
Förbundet ska vidare ha en etisk kommitté,
som består av ordförande och minst två övriga
ledamöter. Etiska kommittén tillsätts av
förbundsstyrelsen och har en utredande roll
avseende etikärenden inom Förbundet. Beslut
i ärenden fattas av Etiska kommitténs
ordförande, tillsammans med minst två
ledamöter, samtliga ledamöter ska vara
kallade.
Bestraffningsärenden handläggs i första
instans av disciplinnämnden. I händelse av
förseelser avseende Idrottens värdegrund, den
av DSF fastställda etikkoden eller annat
oetiskt beteende hänförligt till RF:s stadgar
eller Förbundets reglementen, skall sådana
ärenden handläggas i första instans av Etiska
kommittén. Etiska kommittén ska utreda,
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dokumentera och avgöra huruvida sådana
ärenden efter färdigställande ska tillställas
disciplinnämnden för beslut om eventuell
sanktion. I fråga om brott mot Idrottens
värdegrund som kan föranleda uteslutning av
förening eller medlem (jämför 7 Kap, 2 § och 6
§) ska sådan rekommendation istället
tillställas förbundsstyrelsen för beslut.

6 Kap 5 §
”Normalstadgar” ändras till ”stadgemall” enligt RF:s tidigare ändring av nomenklaturen.
Nuvarande lydelse
5 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar skall följa de av Svenska
Danssportförbundet fastslagna och av
riksidrottsstyrelsen (RS) granskade
normalstadgarna för SDF.
…..

Föreslagen lydelse
5 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar ska följa den av Svenska
Danssportfö rbundet fastslagna och av
riksidrottsstyrelsen (RS) granskade
stadgemallen för SDF.
…..

7 Kap 1 §
Tävlingsbestämmelserna ingår numera i tävlingsreglementet.
Nuvarande lydelse
1 § Medlemskap i förbundet
− − − − −
3. Föreningen har förbundit sig att i sin
idrottsliga verksamhet följa RFs och
Danssportförbundets stadgar,
tävlingsreglemente, tävlingsbestämmelser,
övriga bestämmelser och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.
…..

Föreslagen lydelse
1 § Medlemskap i förbundet
− − − − −
3. Föreningen har förbundit sig att i sin
idrottsliga verksamhet följa RF:s och
Danssportförbundets stadgar,
tävlingsreglemente och övriga
bestämmelser samt beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.
…..

7 Kap 2 §
RF-stämman beslutade att även underlåtenhet att följa idrottens värdegrund ska vara skäl till uteslutning
av förening.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
2 § Utträde samt uteslutning av förening
2 § Utträde samt uteslutning av förening
− − − − −
− − − − −
Utan att anmälan om utträde föreligger får
Utan att det finns en anmälan om utträde får
förening uteslutas om den – trots påminnelser förening uteslutas om den – trots uppmaning
underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s
underlåter att följa idrottens värdegrund eller
vad som i övrigt föreskrivs i RF:s eller dessa
eller dessa stadgar, eller…..
stadgar, eller…..
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7 Kap 5 §
Tävlingsbestämmelserna ingår numera i tävlingsreglementet.
RF-stämman beslutade att som tillägg även Idrottsombudsmannen ska kunna begära uppgifter och
yttranden från en förening.
RF-stämman beslutade att förening efter årsmöte ska lämna in kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar
och firmatecknare.
RF-stämman beslutade att förening ska begära in begränsat registerutdrag för ledare som ska arbeta med
barn.
Nuvarande lydelse
5 § Åligganden
1. följa RF:s stadgar samt Svenska
Danssportförbundets stadgar,
tävlingsreglemente, tävlingsbestämmelser,
övriga bestämmelser och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan,
− − − − −
3. på begäran av RIN avge yttranden till
nämnden,

4. föra räkenskaper och …..

Föreslagen lydelse
5 § Åligganden
1. följa RF:s stadgar samt Svenska
Danssportförbundets stadgar,
tävlingsreglemente och övriga
bestämmelser samt beslut fattade av
överordnat idrottsorgan,
− − − − −
3. på begäran av RIN eller
Idrottsombudsmannen lämna uppgifter
eller avge yttrande,
4. varje kalenderår snarast efter ordinarie
årsmöte eller, i förekommande fall, extra
årsmöte hos förbundet registrera namn och
kontaktuppgifter till föreningens
styrelseledamöter samt firmatecknare,
5. i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska
arbeta med barn begära att den som
anställs eller erhåller uppdrag inom
föreningen, om arbetet eller uppgifterna
som personen erbjuds eller tilldelas
innebär direkt och regelbunden kontakt
med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister,
6. föra räkenskaper och …..
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7 Kap 6 §
Enligt RF:s stadgar kan ansökan om medlemskap i förening avslås om vederbörande kan antas komma att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen. RF-stämman beslutade att även medlem som bryter mot
idrottens värdegrund ska kunna uteslutas ur förening.
Nuvarande lydelse
6 § Medlemskap i förening
− − − − −
Ansökan om medlemskap får avslås endast om
det skäligen kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens intressen.
− − − − −
….. brutit mot föreningens stadgar eller annars
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
…..

Föreslagen lydelse
6 § Medlemskap i förening
− − − − −
Ansökan om medlemskap får avslås endast om
det skäligen kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens ändamål
eller intressen. − − − − −
….. brutit mot idrottens värdegrund, brutit
mot föreningens stadgar eller annars
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
…..

Motion 1, DK Ena Bugg & Swing /Norrköpings DF
Dnr 260:2019 FÖRSLAG TILL NYTT UPP- OCH NEDFLYTTNINGSSYSTEM
För att göra systemet med klassförflyttning lite mer levande, bör man från Vuxen Super-A, +35 Super-A
och 50+ A införa ett system där man kan förflyttas nedåt i klasserna. Det är orimligt att man har en
klasstillhörighet i t ex +35 A om man som par aldrig kommer vidare en endaste gång under tävlingsåret.
Idag finns det par i klasserna som per automatik tävlar i samma klass år ut och år in utan att behöva tävla
mer än de obligatoriska tre tävlingarna för att få delta på SM. Det här kan säkert vara ett av skälen till att
deltagandet på tävlingar under året sjunker. Gör man sina tre tävlingar är man garanterad en start i SM
även om man egentligen inte har någon rimlig chans att ta sig vidare.
Det bör vara givet att jag inte bara kan vara med på SM för att jag för 10 år sedan lyckades ta mig till ”rätt
klass”. Om paret var tvunget att samla poäng under tävlingsåret skulle vi också få se ett ökat
tävlingsdeltagande.
Att man flyttas nedåt i systemet är ingen bestraffning, utan ska mer ses som ett sätt att få en levande
”serie” där man inte har sin plats given utifrån tidigare meriter. Det måste vara en av sportens grundidéer
att paren hela tiden vill kämpa för att hålla igång sitt tävlande oh därmed sin utveckling. Om viljan bara är
att tävla och träffa kompisar så är det ok och då kanske R och C-klass är rätt för dessa par.
Vårt förslag är:
Om man inte går vidare en enda gång under ett halvår så förflyttas man per automatik ner till klassen
under, dock lägst till -C-klass i respektive åldersklass. Alltså från Super-A till A, från A till B och B till C.
Vilket skulle innebära om man inte under ett och ett halvt år inte tar ett enda poäng kan flyttas från SuperA till C-klass. Dessa poäng har inget med uppflyttningspoängen att göra, utan är bara till för att hantera
nedflyttning. Siffrorna kan vara registrerade i systemet och inget paren behöver se, men självklart veta om.
Ena Bugg & Swing
11 november 2019
Susanne Lindblad-Jansson

Norrköpings Dansförening
11 november 2019
Torgny Lindbäck
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FÖRBUNDSSTYRELSENS SVAR
Svenska Danssportförbundet ser positivt på all återkoppling och idéer, även kring regler och
tävlingssystem. Förbundet har olika organ som har som till uppgift att hantera och fatta beslut i dessa
frågor och skulle gärna se en mer direkt kommunikation kring dessa frågor.
Det är emellertid mycket problematiskt att besluta om reglementsändringar på ett förbundsmöte,
eftersom ändringar i dessa skrivningar då bara kan göras via motioner/propositioner vid ett nytt
Förbundsmöte.
I denna specifika fråga har förbundsmötet 2018 behandlat en motion om att införa ett
nedflyttningssystem. Beslutet då var att hänskjuta frågan för detaljering och genomförande till relevant
instans. Frågan är fortfarande aktuell och nu under arbete i VO BRR:s Tekniska Arbetsgrupp som också
delgivits motionen. Intentionen i motionen stämmer väl med utgångspunkterna för detta arbete.
Baserat på ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen avslag då reglementsändringar inte är en fråga
för förbundsmötet. Därmed anses motionen besvarad.

Motion 2, DK Ena Bugg & Swing /Norrköpings DF
Dnr 261:2019 FÖRBÄTTRINGAR I ÅLDERS- OCH KLASSINDELNINGAR
Under årets SM blev det tydligare än någonsin att något måste göras åt de stora klasserna i Bugg, både
storleksmässigt och åldersmässigt. När man beslöt sig för att öppna Grand Senior-klassen blev
premisserna för deltagande inte speciellt lyckade. Idag är +35-klassen stor och otymplig, ett stopp i all
evighet för många av paren och därför måste något göras åt viljan att flytta till Grand Senior (55+).
a) Till att börja med är det mer rimligt att sätta gränsen vid +50 än +55.
b) Därefter bör det införas en SM-status från +50 B och uppåt. Att man idag kan påbörja sitt tävlande i
vuxen ålder är enbart positivt, men det bör vara utifrån rätt förutsättning. Att hamna i rätt klass
åldersmässigt är en stor fördel för parets tävlande och ger paret större chans till framsteg och utveckling.
c) Den indelning för Grand Senior som nu finns känns inte speciellt motiverande för de par som eventuellt
funderar på att förändra p g a åldersskäl. Att GC ligger i regelgrupp 5 har ingen funktion, där finns GR som
en debutantklass och det är helt rimligt. När man sedan tar steget upp i N-divisionen, + 50 C, bör man
hamna i regelgrupp 4. Förflyttningarna bör sedan följa samma mönster som i +35-klassen från C till B och
från B till A-klass. Det handlar ju inte om att paren inte klarar av att tempoförflytta sig, utan mer om att få
tävla på lika villkor.
Förslag
Motion 2a)
• 55+ ändras till 50+. Åldersspannet mellan 35+ och 55+ är för stort.
Motion 2b)
• 50+ bör med omedelbar verkan få SM-status från B-klass, likt de övriga dansgrenarna inom BRR.
Motion 2c)
• 50+A flyttas till regelgrupp 2
• 50+B flyttas till regelgrupp 3
• 50+C flyttas till regelgrupp 4
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Ena Bugg & Swing
11 november 2019
Susanne Lindblad-Jansson

Norrköpings Dansförening
11 november 2019
Torgny Lindbäck

FÖRBUNDSSTYRELSENS SVAR
Som nämns i svaret på den föregående motionen, från samma motionär, uppskattas idéer och
konversation, och även i detta fall gäller att det är olyckligt om ett Förbundsmöte beslutar om
reglementsändringar.
Att ändra på tävlings- och regelsystem kan antingen göras i en stor omkastning, så som skedde inom BRR
2011, eller med ett antal mindre steg där varje steg genomförs, utvärderas och justeringar görs. I båda
fallen är utfallet av en ändring i många stycken oförutsägbara, särskilt över tid.
Svenska Dansportförbundets verksamhetsområde för BRR har sedan införandet av åldersklassen Grand
Senior bevakat åldersgruppen och gjort ungefär samma iakttagelser som motionären. VO BRR:s tekniska
arbetsgrupp har sedan hösten 2019 haft olika förslag på ändringar och i skrivande stund har ett förslag
lagts fram till förbundsstyrelsen till ändringar inom detta område. Dess ändringar har samma syfte som
motionen verkar ha.
Baserat på ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen avslag då reglementsändringar inte är en fråga
för förbundsmötet. Därmed anses motionen besvarad.

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
Fortsatt arvode till ordförande för DSF
Förbundsstyrelsen föreslår att arvode fortsatt utgår till ordförande för DSF i enlighet med beslutet från
Förbundsmötet 2013.
Handlingsplan för finansiering
Finansiering sker genom det verksamhetsstöd som DSF får från RF.

Fastställande av officiellt kungörelseorgan
Enligt Danssportförbundets stadgar 3 kap 5§ stycke 2 ska kallelse till förbundsmötet bland annat ske
genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan.
Idag används Danssportförbundets hemsida, www.danssport.se samt DSF:s nyhetsbrev som förbundets
officiella kungörelseorgan.
Förbundsstyrelsen föreslår att DSF’s hemsida, www.danssport.se samt DSF:s nyhetsbrev utgör
förbundets officiella kungörelseorgan.
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Förslag till årsavgifter att gälla fr o m 1 januari 2021
Svenska Danssportförbundets intäkter är i allt väsentligt baserade på bidrag och medlemsavgifter.
Bidragen från staten, via RF, har ökat något, men samtidigt är en större del av bidraget riktat mot
särskilda satsningar.

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

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

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

S:s per medlem

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

Totalt 2018

STIM/SAMI

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

Verksamhetsavgift

2021

Medlemsavgift

Förbundsstyrelsen föreslår följande avgifter att gälla fr o m den 1 januari 2021:

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

För ny medlemsförening gäller att innevarande kalenderår betalas endast medlemsavgift på så sätt att om
antagning sker i tertial 1, 2 respektive 3 är medlemsavgiften 1 500, 1 000 respektive 500 kr. Från 1
januari nästkommande kalenderår betalas total årsavgift enligt tabellen ovan.
Verksamhetsavgiften är baserad på det antal medlemmar som uppgivits i den årsrapport som varje
medlemsförening ska skicka in varje år. Om DSF inte får kännedom om medlemsantalet, får DSF:s
förbundsstyrelse ta särskilt beslut om vilken total årsavgift som skall debiteras för varje aktuell förening.
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Valberedningens Nomineringsförslag 2020
Ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år:
Rolf Cassergren
omval
Ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år:
Tony Irving
omval
Karolina Filipsson
nyval
Therese Komet
nyval
Fyllnadsval till förbundsstyrelsen för en tid av ett år:
Lennart Bergström
nyval
Suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av ett år:
Tina Sturesson
nyval
Jonas Dahlgren
omval
Anna Isvén
nyval
Följande personer är valda på två år vid 2019 års förbundsmöte:
Jan Lund-Jensen, Margaretha Bäck
Ordförande för Disciplinnämnden för en tid av ett år:
Martin Berg
nyval
Ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år:
Märta Jahnsén
nyval
Gert Franzén
nyval
Följande personer är valda på två år vid 2019 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:
Susanne Messo
Omval
Valberedningen 2019 har bestått av:
Evalena Söderlind, ordförande (vald t o m FM 2020)
Carl Sääv (vald t o m FM 2021)
Ronny Magnusson (vald t o m FM 2020)
Sven Hämberg (vald t o m FM 2021)
Ann-Katrin Övergaard (vald t o m FM 2020)
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