PROTOKOLL FÖRT VID
SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
25 april 2020
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Förbundets ordförande, Rolf Cassergren, hälsade samtliga välkomna till Svenska
Danssportförbundets förbundsmöte 2020. På grund av den rådande coronapandemin är det
första gången förbundsmötet hålls digitalt.
§ 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD FÖR
MÖTET PÅ GRUNDVAL AV DEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN UPPRÄTTADE RÖSTLÄNGDEN
Fullmaktsgranskning skedde i samband med inloggning till mötet efter den av
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
Mötet beslutade att slutligt fastställa röstlängden enligt Bilaga 1.
§ 3 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

a) val av ordförande för förbundsmötet
Christer Pallin föreslogs av valberedningen.

Mötet beslutade att välja Christer Pallin till ordförande för mötet. Rolf Cassergren lämnade
över klubban till Christer som tackade för förtroendet att få leda mötet.
b) val av sekreterare för mötet
Alexandra di Zazzo föreslogs av valberedningen.

Mötet beslutade att välja Alexandra di Zazzo till sekreterare för mötet.

c) val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Mats Filipsson och Katharina Nilsson föreslogs av valberedningen.
Mötet beslutade att välja Mats Filipsson och Katharina Nilsson till justerare.
d) val av erforderligt antal rösträknare
Theres Frifarare och Angelica Källström föreslogs av valberedningen.

Mötet beslutade att välja Theres Frifarare och Angelica Källström till rösträknare.
e) val av redaktionskommitté
Gunnar Söderlind och Erik Hellners föreslogs av valberedningen.

Mötet beslutade att välja Gunnar Söderlind och Erik Hellners till redaktionskommitté.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Mötet beslutade att, med vissa anpassningar till det digitala mötet, fastställa den utskickade
och presenterade arbetsordningen.
§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR MÖTET
Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg av förbundsstyrelsens förslag
”Möjlighet till förändring av årsavgiften för 2020”, upptaget under § 11b).
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§ 6 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Kallelse till årsmötet har gjorts via förbundets hemsida och nyhetsbrev samt e-post till
röstberättigade organisationer i enlighet med stadgarna och beslut på FM 2019 om officiellt
kungörelseorgan.
Mötet beslutade att årsmötet är behörigt utlyst.

§ 7 KANDIDATNOMINERING FÖR VAL ENLIGT PUNKTERNA 13-19
Valberedningen presenterade sitt arbetssätt under året och lämnade sina nomineringar
avseende val enligt punkterna 13-19. Inga övriga nomineringar inkom.
Nominering och plädering för val enligt punkt 20 togs i direkt anslutning till valen.

§ 8 STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETS- OCH
RÄKENSKAPSÅRET 2019
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Förbundsmötet ansåg verksamhetsberättelsen genomgången och lade den med godkännande
till handlingarna.

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och fondförvaltning
Jan Lund-Jensen föredrog tidigare under dagen Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och
presenterade en detaljerad redovisning av ekonomin.
Jan redovisade även Förbundets placeringar.
Förbundsmötet ansåg förvaltningsberättelse och fondförvaltning 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 att fastställa resultat- och balansräkningen, och därmed balansera resultatet
i ny räkning.
§ 10 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Mötet beslutade att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 11 BEHANDLING AV
a) Förslag till verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens föreliggande förslag till verksamhetsplan med
ekonomiska förutsättningar för 2020-2021.
b) Propositioner (I och II)

I) Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar.
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar enligt bilaga 2.
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II) Förbundsstyrelsens förslag: Möjlighet till förändring av årsavgiften för 2020 med
anledning av coronapandemin.
Förbundsstyrelsen föreslår att de får i uppdrag att undersöka möjligheten till förändring av
avgifterna till STIM och SAMI för 2020 med anledning av att regeringens beslut och
folkhälsomyndighetens rekommendationer medför att de verksamheter med
musikuppspelning, vilket ingår i befintliga avtal, inte kan genomföras.
I samband med detta föreslås också att förbundsstyrelsen även får i uppdrag att undersöka
möjligheten till nedsättning av verksamhetsavgifterna till föreningarna samt rätt att sänka
avgiften för 2020 om möjligheten finns.
Mötet beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag.
c) Motioner

Motion nr 1
Nytt upp- och nedflyttningssystem inom BRR
Motionären föreslår att 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.
Förbundsstyrelsens yrkande:
Förbundsstyrelsen yrkade att motionen anses besvarad med vad styrelsen anför i yttrandet
över motionen, då reglementsändringar inte är en fråga för förbundsmötet.
Mötet beslutade att motionen ansågs besvarad enligt förbundsstyrelsens yttrande.

Motion nr 2
Förbättringar i ålders- och klassindelningar i Bugg
Motionären föreslår följande:
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
Förbundsstyrelsens yrkande:
Förbundsstyrelsen yrkade att motionen anses besvarad med vad styrelsen anför i yttrandet
över motionen, då reglementsändringar inte är en fråga för förbundsmötet.
Mötet beslutade att motionen ansågs besvarad enligt förbundsstyrelsens yttrande.
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200
1 400
2 600
3 900
5 550
7 800
10 800
12 600
15 700
23 100

S:s per medlem

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

Totalt 2018

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

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

d) Fastställande av årsavgifter
Förbundsstyrelsen föreslår följande oförändrade avgifter att gälla från den 1 januari 2021:

1 700
4 900
6 600
8 400
11 950
15 800
21 300
24 800
31 700
43 100

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
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag till årsavgifter för 2021.

e) Fastställande av arvode till Förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår fortsatt arvode till ordförande för DSF, med ett belopp på 25% av ett
prisbasbelopp per månad.

Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

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 13-19
Eftersom inga andra nomineringar än valberedningens förslag inkommit, förekom ingen
särskild plädering utöver valberedningens presentation.
§ 13 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog omval av Rolf Cassergren.

Mötet beslutade välja Rolf Cassergren till förbundsordförande för en tid av ett (1) år.
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§ 14 VAL AV TRE ORDINARIE LEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR
Valberedningen föreslog omval av Tony Irving samt nyval av Karolina Filipsson och Therese
Komet.
Mötet beslutade att välja Tony Irving, Karolina Filipsson och Therese Komet till ordinarie
ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två (2) år.
Jan Lund-Jensen och Margaretha Bäck har ett år kvar på sin mandatperiod.

§ 15 VAL AV EN ORDINARIE LEDAMOT FÖR EN TID AV ETT ÅR (FYLLNADSVAL)
Valberedningen föreslog nyval av Lennart Bergström.

Mötet beslutade att välja Lennart Bergström till ledamot av förbundsstyrelsen för en tid av
ett (1) år.
§ 16 VAL AV TRE SUPPLEANTER FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog omval av Jonas Dahlgren samt nyval av Tina Sturesson och Anna
Isvén.
Mötet beslutade att välja Jonas Dahlgren, Tina Sturesson och Isvén till suppleanter till
förbundsstyrelsen för en tid av ett (1) år.

§ 17 VAL AV ORDFÖRANDE I DICIPLINNÄMND FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog nyval av Martin Berg.
Mötet beslutade välja Martin Berg för en tid av ett (1) år.

§ 18 VAL AV HALVA ANTALET ÖVRIGA LEDAMÖTER I DICIPLINNÄMND FÖR EN TID AV TVÅ
ÅR
Valberedningen föreslog nyval av Märta Jahnsén och Gert Franzén.
Mötet beslutade välja Märta Jahnsén och Gert Franzén för en tid av två (2) år.

§ 19 VAL AV EN REVISOR OCH PERSONLIG ERSÄTTARE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Valberedningen föreslog omval av Thomas Lönnström som revisor för en tid av ett år.
Mötet beslutade välja Thomas Lönnström för en tid av ett (1) år.

Valberedningen föreslog omval av Susanne Messo som personlig ersättare för en tid av ett år.
Mötet beslutade välja Susanne Messo för en tid av ett (1) år.

§ 20 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 Eva Åström Söderlind till ordförande i valberedningen för en tid av
ett (1) år.
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Till ledamöter nominerades Ronny Magnusson och Ann-Katrin Övergaard.

Mötet beslutade att välja Ronny Magnusson och Ann-Katrin Övergaard till ledamöter i
valberedningen för en tid av två (2) år.
Carl Sääv och Sven Hämberg har ett år kvar på sina mandatperioder i valberedningen.

§ 21 BESLUT OM VAL AV OMBUD TILL RIKSIDROTTSMÖTE (RIM) OCH ERFODERLIGT
ANTAL SUPPLEANTER
Mötet beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen att utse ombud till riksidrottsmötet (RIM)
och erforderligt antal suppleanter.
§ 22 AVSLUTNING
Christer Pallin tackade för förtroendet att leda mötet och lämnade över ordet till Rolf
Cassergren som tackade av avgående ledamöter och avslutade mötet.
Övrigt
Värt att nämnas är att följande personer har tilldelats förtjänsttecken:
Guld

Silver
Brons

Renata Helenson
Margareta Hofgaard
Evalena Åström Söderlind

Caroline Andersson Olofsson
Marianne Eklund

Mats Ivarsson
Robert Kaland
Katharina Nilsson
Monica Svensson

Förbundets utvecklingsstipendium har tilldelats följande dansare:
Wilma Edlund (Umeå Dansklubb) och Linnea Fredriksson (ArtDance Falköpings
Dansförening).
Utmärkelsen årets förening delades ut till Dansklubben Danzvett.
Vid protokollet

Justeras:

Alexandra di Zazzo
Sekreterare

Christer Pallin
Mötesordförande

Mats Filipsson
Justerare

Katharina Nilsson
Justerare
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Bilaga 1

RÖSTLÄNGD

Röstlängd Svenska Danssportförbundets förbundsmöte 25 april 2020

Bergslagens Danssportförbund
Aros Ballroom and Latin Club – Katya Mishchenko
Dansklubben Dancemania – Joacim Moberg
Dansklubben Marionetterna – Madelene Svanbäck
Mälardalens Dansklubb – Ylva Lindberg
Mittnorrlands Danssportförbund
Dansföreningen Rockringen – Leif Sundin
Föreningen JoyDancers – Kristoffer Karlsson
(MNDSF)
Föreningen Trolldansarna – Inger Bydén
Offerdals Dansklubb – Helen Svonni
Östersunds BRRK – Anne Sofi Rångefors

Östra Danssportförbundet
Dansföreningen Vasadansarna – Jeanette Holmgren
Dansklubben Rock You 2 – Hanna Edberg
Linköping Dancing Team DF – Anna Källbäcks
Linköpings Sportdansklubb – Ida Nilsson

Norrbotten-Västerbottens Danssportförbund
DF Dundretbuggarna – Sara Karlsson
DSF Piteswänget – Dick Olovsson
Föreningen Lycksele Bugg & Swing – Mats Filipsson
Föreningen Umeå Dans Imperium – Elin Olsson
Umeå Dansklubb – Ida Vestin
Skåne-Hallands Danssportförbund
Dansklubben Impetus – Therese Komet
SDK Laxbuggarna – Katharina Nilsson
Söderåsens DK Blåa Skor – Lillie-Ann Lindström
Varbergs Sportdansklubb – Kjell Rask
Småland-Blekinge Danssportförbund
Dansklubben Danzvett – Petter Adolfsson
DK Gullabo Swingers – Christer Sturesson
Jivers Dancing Club – Alexandra Autio
Jönköpings SDK – Jeanette Lindwall

Stockholm-Upplands Danssportförbund
Alemana Dansklubb – Marianne Eklund
Dansklubben Nyckeln – Ann Stålhammar
Fören. Dedicated Dance Club – Martin Önnebro
Solna Sportdansklubb – Edward de Forest
Stockholms Dansklubb – Kerstin Karlsson
Swedish Motion in Line DF – Peggy Wandery

Västergötlands Danssportförbund
Alingsås Dansklubb – Lina Kron
Candanza Dansförening – Robert Kaland
Dansföreningen HV-Dans – Madeleine Holmlind
Dansklubben Buggie – Sofia Johansson
Dansklubben Stop and Go – Tommy Svensson
SDK Dansverkstan – Judith Martinez Åkesson
Västsvenska Danssportförbundet
Dansklubben Magic – Anna Söderberg
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Bilaga 2

Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar
1 Kap 3 §
World Country & Line DanceSport Federation (WCLDSF) är ej längre aktuell 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 …..
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
§.

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.
Kravet i första stycket gäller inte val av
revisor och medlem av disciplinnämnden.
3 Kap 7 § (de två sista styckena efter punkt 17
utgår)
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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.

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

2. fastställande av föredragningslista för
mötet,
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,

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Fastställande av arbetsordning för mötet.

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,

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.

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,
…..

5. Fastställande av föredragningslista för
mötet.

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,
e) fastställande av arvode till
förbundsstyrelsen samt
f) fastställande av officiellt
kungörelseorgan.
11. Kandidatplädering.
…..
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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
− − − − −
5. utfärda instruktioner för kommittéer och
utskott samt följa och stödja
verksamheten i dessa − − − − −
7. Upprätta verksamhets- och − − − − −
så snart som möjligt,

8. handha och ansvara för förbundets medel
…

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 danssporten hos myndigheter,
massmedia − − − − −
5. utfärda instruktioner för
verksamhetsområden, kommittéer och
andra organ samt följa och stödja
verksamheten i dessa − − − − −
7. upprätta verksamhets- och − − − − −
så snart som möjligt,
8. årligen tillgängliggöra förbundets
årsredovisning för SDF och föreningar,
9. handha och ansvara för förbundets medel
...
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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,
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.
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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
2 § Utträde samt uteslutning av förening
− − − − −
Utan att anmälan om utträde föreligger får
förening uteslutas om den – trots
påminnelser underlåter att följa vad som
föreskrivs i RF:s eller dessa stadgar, eller ...

Föreslagen lydelse
2 § Utträde samt uteslutning av förening
− − − − −
Utan att det finns en anmälan om utträde får
förening uteslutas om den – trots uppmaning
underlåter att följa idrottens värdegrund eller
vad som i övrigt föreskrivs i RF:s eller dessa
stadgar, eller ...

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.
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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 …..

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.
…..
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1 KAP GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
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 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.

Förbundet ska i samverkan med de anslutna föreningarna arbeta för att öka insikten om
att danssport är idrott.
Förbundet ska företräda danssporten i internationella sammanhang.

2 § Sammansättning
Förbundet består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som
medlemmar.
Förbundet har sitt säte i Stockholm.

3 § Tillhörighet
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till World Dance
Sport Federation (WDSF), World Rock´n´Roll Confederation (WRRC), World Swing
Dance Council (WSDC) och World Artistic Dance Federation (WADF).
Förbundet är också anslutet till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) som ”recognised”.
4 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och
förbundsstyrelse.

5 § Distriktsorgan
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

6 § Medlemskap
Varje ideell förening som uppfyller de i 7 kap 1§ angivna villkoren kan genom beslut av
förbundsstyrelsen, eller den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas
som medlem i förbundet.
Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 7 kap 2§.
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. därnäst följande
ordinarie förbundsmöte.
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8 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer
som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte
eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen.
Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i frågor
enligt första stycket inte väcka talan vid allmän domstol.
9 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen
framföras av distriktsorgan eller röstberättigad medlemsförening senast den 1
december.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av förbundsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
Vad som sägs ovan i denna paragraf gäller inte kommentarer till stadgarna. Sådana
utformas och ändras av förbundsstyrelsen.

10 § Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna
röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.
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2 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m.m.
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till
hedersledamot i förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Denne får
utses till befattning inom styrelsen.
Hedersledamot och adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

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 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.
Kravet i första stycket gäller inte val av revisor och medlem av disciplinnämnden.
3 § Legitimationskort
Person som är förtroendevald inom förbundet har fritt tillträde till tävling eller
uppvisning, som anordnas av en till förbundet hörande organisation, enligt följande:
Ledamot av förbundsstyrelsen har fritt tillträde till alla av förbundet och dess
organisationer ordnade uppvisningar och tävlingar.

Ledamot av SDF-styrelsen har fritt tillträde till alla arrangemang inom distriktet
ordnade av förbundet och dess organisationer.

Legitimationskort utfärdas av förbundet. Förbundsstyrelsen har rätt att utfärda
legitimations-kort även till andra personer än de ovan nämnda, och meddelar i sådant
fall omfattningen av rätten till tillträde till arrangemang.

4 § Mästerskapstävlingar
Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken, SM och JSM samt DM och JDM, samt
att representera Sverige vid internationella mästerskapstävlingar har den som är svensk
medborgare och som tillhör förening ansluten till förbundet. I pardanser får den ena
partnern vara utländsk medborgare. Om dans utförs i formation bestående av tre
personer eller fler, så ska majoriteten vara svenska medborgare.
Med svensk medborgare jämställs den som varit stadigvarande bosatt i Sverige under
minst ett år.
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5 § Sändningsrättigheter
Förbundet äger rättigheten, inklusive arkivrättigheten, till all sändning med rörliga
bilder från samtliga svenska mästerskapstävlingar.

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.
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3 KAP FÖRBUNDSMÖTE
1 § Sammansättning
Förbundsmöte består av föreningarnas ombud. Förening får sända ett ombud. Ombudet
ska vara medlem i föreningen.
Föreningsombud får, vid överlåtelse enligt 3 Kap 3 § nedan, företräda ytterligare en
förening.

SDF-ombud har rätt att delta vid mötet med yttranderätt, även om SDF:et ej har någon
rösträtt.
Ledamot av förbundsstyrelsen får inte vara ombud.

2 § Rösträtt
Vid förbundsmöte disponerar varje förening som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter
en röst.
Medlemsförening måste, för att tilldelas rösträtt, senast 31 januari ha fullgjort sina
stadgeenliga åligganden enligt 7 kap, 5 § punkt 2.

Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte, att gälla tiden
1 februari till 31 januari.

3 § Överlåtelse av rösträtt
Förening som inte avser att själv nyttja sin röst vid förbundsmötet kan överlåta sin röst
via fullmakt till antingen annan förening inom DSF med rösträtt eller till det SDF man
tillhör under förutsättning att detta är ett aktivt val.

Rätten för förening att representera annan förening via fullmakt på förbundsmöte
begränsas till ett antal om en (1) förening.

För samtliga ombud ska fullmakt företas i samband med registrering
förbundsmötesdagen. Förening som avser att överlåta sin rösträtt ska ha
överenskommit detta med annan förening eller eget SDF i god tid före förbundsmöte
eller senast vid tidpunkt som DSF beslutar.
SDF får sända ett ombud för varje röst det disponerar, men kan låta ett ombud
representera två röster. Ombudet/ombuden väljs av SDF-möte. SDF-ombud får inte
företräda mer än ett SDF och kan inte samtidigt vara ombud för förening.

4 § Beslut
Med undantag för de i 1 kap 9 och 10 §§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet.
Omröstning ska ske öppet, dock ska personval ske med slutna sedlar om röstberättigat
ombud så begär.
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Vid omröstning, som inte avser personval, ska vid lika röstetal gälla det förslag som
biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör
lotten.
Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

5 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig
ordning deltar i mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer, förutom ombuden,
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna och motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF:s representant, ledamöter i förbundets
verksamhetsområden och kommittéer, förbundets arbetstagare och med mötets
enhälliga samtycke annan närvarande.

Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara.
6 § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
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 ska
• föredragningslista,
• verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning,
• verksamhetsplan,
• styrelsens förslag (propositioner),
• inkomna motioner (åtföljda av styrelsens yttrande),
sändas till röstberättigade organisationer.
7 § Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet ska följande ärenden förekomma.

1.

2.

3.

4.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande,
b) sekreterare,
c) två justeringsmän, att jämte ordförande justera mötets protokoll,
d) erforderligt antal rösträknare samt
e) redaktionskommitté.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

Fastställande av arbetsordning för mötet.
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5.

Fastställande av föredragningslista för mötet.

7.

Behandling av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för senast förflutet verksamhets/räkenskapsår:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse,
b) styrelsens förvaltningsberättelse och fondförvaltning samt
c) revisorernas berättelse.

6.

8.

9.

Kandidatnominering för val enligt punkterna 12 – 20.

Beslut om disposition av årets resultat.

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,
e) fastställande av arvode till förbundsstyrelsen samt
f) fastställande av officiellt kungörelseorgan.

11. Kandidatplädering.

12. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
13. Val av halva antalet (minst tre) ordinarie ledamöter för en tid av två år.

14. Eventuellt fyllnadsval för ledamöter som avgått under mandatperioden.

15. Val av tre suppleanter för en tid av ett år.

16. Val av ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år.

17. Val av halva antalet övriga ledamöter i disciplinnämnden för en tid av två år.

18. 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).

19. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år samt halva antalet (två) ordinarie ledamöter
för en tid av två år.

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

8 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet ska vara förbundet tillhanda senast
den 1 februari. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt
röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorganen. Förslag från
röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening
tillsammans med dess utlåtande.
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9 § Ombud till RF-stämma
Ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 2 § RF:s
stadgar. Ombud ska utses av förbundsmötet eller, om mötet så har beslutat, av
förbundsstyrelsen. Meddelande om vilka ombud som utsetts, sänds snarast möjligt till
riksidrottsstyrelsen (RS) och de utsedda.
10 § Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om sådant möte behövs.

Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna
med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av organisationer som
tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster enligt upprättad röstlängd.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom fjorton dagar kalla till extra möte, får den/de
som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse och föredragningslista översänds till föreningarna senast fjorton dagar före
mötet.
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då RF-stämma pågår.

11 § Valberedningen
Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter, valda av
förbundsmötet. Vid sammansättning av valberedningen ska 2 kap 6 § i dessa stadgar
särskilt beaktas.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hen i denna egenskap fått
kännedom om.
Valberedningen utser inom sig sekreterare.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet
överlämnas till förbundsstyrelsen.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
Valberedningen ska senast den 1 oktober ha inhämtat svar från dem, vilkas mandattid
går ut vid periodens slut, om de är villiga att kandidera för den kommande
mandatperioden.

Senast den 1 december får SDF och medlemsföreningar, till valberedningen avge förslag
på personer för valen under 3 kap 7 § punkt 12–18.

Senast fyra veckor före förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge samtliga
röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap 7 §
punkt 12–18 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.
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Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom
förbundsstyrelsen.
Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 3 kap 7 § punkt 12–18, ska
valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val som ska förekomma.
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4 KAP FÖRBUNDSSTYRELSEN
1 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat.
Styrelsen består av ordförande samt minst sex övriga ledamöter valda av
förbundsmötet. Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en
representant och dennes personliga suppleant, med yttrande- och förslagsrätt, att
deltaga i styrelsens sammanträden.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare och ekonomiansvarig.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. Suppleanterna kallas till alla möten men utövar
rösträtt endast då de vid mötet ersätter ordinarie ledamot. För alla beslut krävs att
minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt.
Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det
närmast därefter följande sammanträdet.
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.
Verkställande utskottet sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet
ledamöter så bestämmer.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska
regelbundet underrätta styrelsen härom.

Beslut fattat enligt bemyndigande ovan får - förutom av enskild person inom
danssporten som omedelbart berörs av beslutet - överklagas av röstberättigad förening
som tillhör DSF. Överklagande sker hos förbundsstyrelsen. Klagoskriften ska ges in till
förbundsstyrelsen senast tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Övriga överklaganden i beslut som inte avser bestraffningsärende enligt kap 15 RF:s
stadgar.
2 § Förbundsstyrelsens åligganden
Det åligger styrelsen bl.a. att
1.

2.

bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka
för dansen och danssportens utveckling och breddning inom Sverige och företräda
denna idrott, tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom
idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts
område,

övervaka efterlevnaden av RF:s och Förbundets stadgar och i vederbörlig ordning
utfärdade regler, samt relevanta internationella förbunds stadgar och övriga regler,
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3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets
verksamhet samt marknadsföra dansen och danssporten hos myndigheter,
massmedia och allmänhet,
4.

följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna,

6.

avge vederbörliga rapporter och yttranden,

5.

7.
8.
9.

utfärda instruktioner för verksamhetsområden, kommittéer och andra organ samt
följa och stödja verksamheten i dessa,
upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och
budget, vidare utarbeta och bereda förslag, planer mm att föreläggas förbundsmötet
och tillse att av förbundsmötet fattat beslut verkställs så snart som möjligt,

årligen tillgängliggöra förbundets årsredovisning för SDF och föreningar,

handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder
för att stärka förbundets ekonomi,

10. godkänna nationella och internationella tävlingar, besluta om riktlinjer för svenskt
deltagande i tävling eller uppvisning utomlands samt kontinuerligt utvärdera
gällande tävlingsregler och vid behov fastställa förändringar av dessa som ska
meddelas minst tre månader före ikraftträdandet,
11. godkänna stegvisa utbildningar av instruktörer, tränare, domare och
tävlingsfunktionärer samt sanktionera genomförandet av dessa,
12. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser,

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

14. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets
kansli,

15. 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,
16. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av
förening som medlem i förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet,
17. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,

18. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga
uppgifter, samt på begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden,
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19. föra protokoll och erforderliga böcker, samt
20. handlägga löpande ärenden i övrigt.

3 § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap RF:s stadgar.
Bestraffningsärenden handlägges enligt 14 kap RFs stadgar.
Böter kan ådömas enskild person med högst 5 000 kronor.

4 § Handläggning
Förbundet ska ha en disciplinnämnd, som består av ordförande, som bör vara
juristutbildad, och minst 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 disciplinnämndens ordförande, tillsammans med minst två
ledamöter, samtliga ledamöter ska vara kallade. Disciplinnämnden är beslutsfattande i
frågor som rör förseelser enligt 14 kap RF:s stadgar och Förbundets etikkod.

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, ska sådana
ärenden handläggas i första instans av Etiska kommittén. Etiska kommittén ska utreda,
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.
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5 KAP REVISORER OCH REVISION
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en
auktoriserad eller godkänd revisor. RF har rätt att, efter anmälan till förbundet, utse
ytterligare en revisor.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna
senast två månader före förbundsmötet. Handlingarna ska efter verkställd revision med
revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en månad före
förbundsmötet.
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6 KAP DANSSPORTDISTRIKT (SF-DISTRIKT), SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND
(SDF)
1 § Danssportdistrikt
Inom varje danssportdistrikt ska finnas SDF som är organ för Svenska
Danssportförbundets regionala verksamhet.

Förening tillhör det danssportdistrikt inom vars geografiska område föreningen har sin
hemort.
SDF upprättas efter samråd med berörda distriktsförbundsstyrelser.

2 § SDF:s namn och danssportdistriktets gränser
Förbundets distriktsindelning grundar sig på RF-distrikten. Ett danssportdistrikt kan
dock omfatta flera RF-distrikt.
Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas att SDF inom olika
idrotter men med likartade geografiska gränser får likartad benämning.
3 § Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och sina egna
stadgar arbeta såsom Svenska Danssportförbundets regionala organ i enlighet med
förbundets ändamål enligt 1 kap 1 §.

4 § SDF:s sammansättning
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Danssportförbundet och som
har sin hemvist inom danssportdistriktets geografiska område.

5 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar ska följa den av Svenska Danssportförbundet fastslagna och av riksidrottsstyrelsen (RS) granskade stadgemallen för SDF.
Svenska Danssportförbundet ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med
rätt för förbundet att ändra stadgarna om de strider mot normalstadgarna, eller påyrka
ändring om de på annat sätt anses vara olämpliga.

6 § Revisorer och revision
Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna ska SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning
och räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald revisor.
Om danssportdistrikt omfattar flera DF ska det DF där SDF har sin hemort utse revisor.
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7 KAP FÖRENINGARNA
1 § Medlemskap i förbundet
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om
nedanstående villkor är uppfyllda.

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av
föreningens stadgar, vilka ska vara upprättade på grundval av RF:s normalstadgar
för idrottsförening.
2. Föreningen har dans i tävlings- och/eller motionsform i sin verksamhet och
uppfyller även i övrigt de särskilda villkor för medlemskap som framgår av dessa
stadgar.
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.

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som förbundet i vederbörlig ordning har bestämt.

Förbundet äger rätt att vid prövning av medlemsansökan besluta att medlemskap ska
beviljas på prov. Föreningen ska under prövotiden lämna de upplysningar och medverka
till den insyn i föreningen som erfordras för bedömning av föreningens medlemskap i
förbundet. Efter beslutad prövotid ska förbundsstyrelsen fatta beslut om fortsatt
medlemskap ska beviljas eller inte.
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt
reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

2 § Utträde samt uteslutning av förening
Förening, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen
inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de ska betalas eller
inte.

Förening, som inte har betalat medlemsavgift enligt 5 § punkt 2 under två på varandra
följande år, får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskapet upphör genom att föreningen
avförs från medlemsförteckningen.
Utan att det finns en anmälan om utträde får förening uteslutas om den – trots
uppmaning underlåter att följa idrottens värdegrund eller vad som i övrigt föreskrivs i
RF:s eller dessa stadgar, eller gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som
allvarligt skadat idrottens anseende.
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som har
fattats av förbundet, SDF eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets
intressen.
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Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig
inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför
redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av
beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

3 § Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det danssportdistrikt inom vars område föreningens hemort är
belägen, dels det DF inom vilket föreningens hemort är belägen.
4 § Rösträtt
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.
5 § Åligganden
Förening ska

1. följa RF:s stadgar samt Svenska Danssportförbundets stadgar, tävlingsreglemente,
och övriga bestämmelser samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
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,

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 upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och
balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens
sammanträden samt föra medlemsförteckning,
7. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning,

8. på begäran av RS, förbundet, vederbörande DF-styrelse eller SDF-styrelse
villkorslöst ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ
begärda uppgifter, samt
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9. om dess stadgar ändras sedan den upptagits i förbundet, tillse att den föreslagna
ändringen godkännes av förbundet.
6 § Medlemskap i förening
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det skäligen kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, brutit mot föreningens stadgar eller annars
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad
uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela
medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att
yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst fjorton dagar. I beslutet ska
skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iakttaga för överklagande av
beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas medlemmen.

Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna
i 15 kap RF:s stadgar.
7 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om förenings angelägenheter,
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 7
kap 1 § tredje punkten nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen,
• ska betala de avgifter som beslutas av föreningen.
• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar
medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens
verksamhet offentliggörs, oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida,
samt också tillhandahålls föreningens samarbetspartners.
8 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Genom sitt medlemskap accepterar medlemmen att personliga tävlingsresultat
offentliggörs, oavsett framställningsform.
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Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen
eller, om denna så har bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande i tävling eller
uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som vederbörande förbundsstyrelse
utfärdat.
Är arrangören inte ansluten till Svenska Danssportförbundet får medlemmen delta
endast om förbundsstyrelsen har godkänt deltagandet.
9 § Representation
Medlem i förening ska även efterleva tillämpliga avsnitt i tävlingsreglementet, med
särskilt beaktande av avsnitt 4 i tävlingsreglementets generella del.
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KOMMENTARER TILL STADGARNA
Till 3 kap 3 §
Enkel majoritet kan vara absolut eller relativ. Relativ majoritet förekommer t ex vid val
där fler alternativ finns. De alternativ som får flest röster ska gälla, oavsett hur antalet
röster samlat, förhåller sig till det totala antalet avgivna röster.
Till 7 kap 7 § och 8 §
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 ska användas med försiktighet i interna
sammanhang.
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