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Rolf Cassergren
Ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av 1 år (omval)

Rolf Cassergren 62 år från Stockholm

Yrkesbakgrund

Jag är civilekonom och har arbetat med ekonomi samt varit VD och ledare i ca 30 år.
Jag har utvecklat mig vidare kring ledarskap och personlig utveckling samt förändringsarbete på
organisations och personnivå.

Verksam

För närvarande ordförande i styrelsen för DSF. Tidigare ordförande i olika typer av
samfällighetsföreningar och revisons uppdrag i olika föreningar.

Varför kandiderar du?

Vi har under de senaste åren initierat en relativt stor förändringsprocess i DSF. Det gäller både
organisation och arbetssätt samt fördelning av ansvar. Vi har dock ännu inte slutfört den
processen och det har varit en del utmaningar med att ta ombord nya ledamöter i styrelsen. Vi har
lite börjat om, vilket dock är helt naturligt. Det känns nu mer stabilt och jag uppskattar att vi har
så pass många kunniga och ambitiösa ledamöter som fortsätter sitt uppdrag i styrelsen
kommande år. Det bör bra kontinuitet och innebära att vi kan hålla bättre momentum samt
komma i mål med den struktur och önskat arbetssätt som vi önskar att ha. Vidare har vi nästan
förlorat ett år på grund av Covid pandemin och det känns mycket angeläget att vi tillsammans kan
få tillbaka den energi som behövs.

Vad vill och kan du tillföra denna styrelse?

Enligt vad jag kunnat erfara finns det ett behov av att få upp effektiviteten och tydligheten kring
olika funktioner och delar inom DSF, både i den ideella som den tjänstemannabaserade delen vid
kansliet. Jag hoppas kunna vara en bidragande kraft för att komma framåt i det arbetet.
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Jan Lund Jensen
Ledamot i förbundsstyrelsen för en tid av 2 år (omval)

Jan Lund-Jensen, 63 år, Gift, Stockholm (Skogås, Länna)

Yrkesbakgrund

Seniorkonsult Datakommunikation och IT-säkerhet.
Varit konsult inom områdena sedan 1986.
En av grundarna av Generic AB inkl. Rejlers Defence & Security AB (f.d. Pondra AB, f.d. Generic
Systems Sweden AB).
Har tidigare deltagit i standardiseringsarbete inom Datakommunikation IT-säkerhet inkl. varit
ordförande för en standardiseringsgrupp i Sverige.
Har studerat Elektroteknik på KTH.

Verksam

Är medlem i EBBA DK. Har varit Ordförande i EBBA DK, Domare och Tävlingsledare BRR, samt
ledamot i DSF förbundsstyrelse i 4 omgångar med den nuvarande inräknat. I FS har uppdragen de
3 senaste gångerna varit ansvar för ekonomi och de 2 första av dessa även ansvarig för personal.

Varför kandiderar du?

Jag tror att jag med min erfarenhet från dansen kan vara ett stöd för Danssportförbundet.

Vad vill och kan du tillföra denna styrelse?
Erfarenhet från tidigare arbete inom Danssporten, styrelsearbete samt budget- och
redovisningsarbete inom föreningsverksamhet.
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Margaretha Bäck
Ledamot i förbundsstyrelsen för en tid av 2 år (omval)

Margaretha Bäck ”Magga”
70 År, har 3 barn och 8 barnbarn, bor i Luleå. Har två familjer: Min familj & min Dansfamilj

Yrkesbakgrund

Har jobbat som konsult inom Organisationsutveckling. Utbildad pedagog, jobbat som Daghemsföreståndare, Rektor och Ombudsman.

Verksam
•
•
•
•
•

Min idrottsbakgrund är lång, lagledare i Fotboll för ett tjejlag i 8 år tills dom började i
Damlaget.
Varit ledamot i Styrelsen i Luleå Bugg & Swing fr 2012 och varit ordförande 2013-2015,
varit tillbaka i den styrelse fr 2018-2029
Varit Ordförande i NVDSF.
Är ordförande i VODHH.
Är kontaktperson i Socialdansprojektet.

Varför kandiderar du?

Jag har min stora kunskap och erfarenhet från mitt arbete lokalt i Föreningslivet, från barnsben
och gläds av att jobba ideellt, tycker om att se människor växa, känna nyttan och glädjen i att jobba
tillsammans för att utveckla Danssverige.
Har nu suttit 6 år i vår Förbundsstyrelse och vet att jag med mitt sätt att vara kan bidra till
utveckling och förbättring. Jag är Framtidsinriktad.

Vad vill och kan du tillföra denna styrelse?

Alltid påminna om varför vi har detta uppdrag, påminna om vår grund, våra medlemsföreningar
och bidra med min erfarenhet att jobba nära våra VO och fortsätta med vårt stora
förbättringsarbete för vårt Förbund i ett gott och kreativt team. Jag är en lagspelare med stort
engagemang. Positiv o framtidsinriktad.
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Lennart Bergström
Ledamot i förbundsstyrelsen för en tid av 2 år (omval)

Lennart Bergström, Sundsvall

Yrkesbakgrund

Lärare på Mittuniversitetet inom informationsteknologi och på senare år bokhandlare.

Verksam

Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2020. Medlem i dansföreningen Trolldansarna och som
styrelseledamot och på senare år som styrelseordförande.

Varför kandiderar du?

Under hela mitt liv har dans varit ett stort intresse. Vi hade en gymnastiklärare i gymnasiet som
lärde oss ungdomar att dansa och uppföra oss på dansgolvet. Till honom sänder jag ofta en varm
tanke. Föreningen Trolldansarna firar 25 års jubileum i år och jag har varit med i verksamheten
halva den tiden. Jag har fått förmånen att vara med och utveckla föreningen från en liten till en
stor och synnerligen välmående förening. En förening som har sitt fokus på social dans, men med
en liten men växande tävlingsverksamhet. Jag vill vara med i DSF för att utveckla förbundet samt
stimulera och utveckla den sociala dansen i hela landet.

Vad vill och kan du tillföra denna styrelse?
Jag hoppas kunna tillföra min erfarenhet av föreningsverksamhet och yrkesverksamhet av IT,
marknadsföring och kommunikation.
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Tina Sturesson
Suppleant i förbundsstyrelsen för en tid av 1 år (omval)

Tina Sturesson, 45 år bor i Emmaboda i Kalmar län

Bakgrund

Yrkesbakgrund;
Har arbetet i ledande befattningar inom vård och omsorg i offentlig regi i 22 år och har även under
några år arbetat som lärare inom vård- och omsorg och förra året så kom jag tillbaka till det
fantastiska yrket. Att arbeta inom vård- och omsorg har genom åren genomsyrat mitt yrkesval och
jag har haft olika befattningar och arbetat i olika kommuner vilket har gett mig en bredd och
erfarenhet som jag har haft stor nytta av på många sätt.
Utbildningsbakgrund;
Sociala omsorgsprogrammet med inriktning mot organisation och ledarskap inom äldreomsorg
och arbete för personer med funktionsnedsättning, Yrkeslärare inom vård- och omsorg och olika
ledarskapsutbildningar så som UL, UGL, IL och Toppledarprogrammet för chefer i offentlig sektor.

Verksam

Jag har under 2020 varit suppleant i Förbundsstyrelsen och haft uppdraget att vara kontaktperson
till Verksamhetsområde Distrikt. Jag är medlem i Dansklubben Gullabo Swingers där jag varit
aktiv i styrelsen som ordförande i 7 år och dessförinnan ledamot. Jag har varit kursledare i
föreningen i 17 år och hållit kurser i bugg samt tävlat i ungefär 10 år. Under åren har jag deltagit
i flera av DSF:s utbildningar.

Varför kandiderar du?

Dans är ett av mina stora intressen och jag tycker att dans är en fantastisk sport som ger alla
möjlighet att delta och ger så många positiva möten över generationer. Jag kandiderar för att jag
vill vara med och fortsätta att utveckla förbundets verksamhet. Under 2020 har jag haft
förtroendet att få verka i förbundet och i styrelsens arbete och vill gärna få möjligheten att
fortsätta vara med och delta i det arbetet.

Vad vill och kan du tillföra denna styrelse?

Jag tar med mig mina erfarenheter av det ideella engagemanget i föreningslivet. Min erfarenhet
utifrån min yrkesbakgrund inom omsorg, ledarskap, organisation och myndighetsutövning varvat
med erfarenheten som jag genom åren samlat på mig i det ideella engagemanget inom
föreningslivet gör att jag tror att jag kan vara med och aktivt bidra och fortsätta utveckla
förbundets verksamhet.
För mig är det viktigt att dans och föreningsliv är roligt, inspirerande och utvecklande och alla är
viktiga i organisationen för att vi tillsammans skapar och utvecklar den.
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Viktor Henriksson
Suppleant i förbundsstyrelsen för en tid av 1 år (nyval)

Mitt namn är Victor Henriksson och jag är 32-år gammal, snart 33 år.
Ursprungligen är jag ifrån Eskilstuna, ca. 10 mil ifrån Stockholm, men efter ca. 1,5 år i mellersta
Norrland landade jag i Göteborg 2009, där jag har bott och verkat sedan dess. Ni vet västkusten är
bästkusten, vilket jag verkligen kan intyga, speciellt nu när våren börjar göra sitt antågande till
oss.

Yrkesbakgrund

Jag har, nästan hela mitt yrkesverksamma liv, jobbat med dans, då främst som danspedagog och
tränare, koreograf och domare. Jag grundade mitt eget nöjesföretag, med inriktning dans, 2012
och med det företaget fick jag upptäcka nästan hela Sverige och även delar av Europa med olika
dansprojekt, föreställningar, och många tävlingar. Idag har jag trappat ner på att jobba med dans
på heltid och har ett ”vanligt” jobb vid sidan av – ja jag brukar alltid säga vid sidan av dansen, för
det är alltid dansen som kommer i första rummet i min vardag, förhoppningsvis livet ut – och när
slutar man någonsin att älska och jobba med dans?

Verksam

2016 grundade jag min egen dansskola, Victory Dance Academy i Göteborg, som jag gjorde om till
en dansförening under våren 2017 inom dansstilarna Disco, Hiphop och Parts, och då blev vi
medlemmar i Svenska Danssportförbundet. Sedan starten av föreningen har jag suttit som
ordförande och tävlingsansvarig för klubben. Jag har sedan våren 2017 varit domare inom Disco
och Hiphop, för Svenska Danssportförbundet och sedan augusti 2020 har jag varit med och jobbat
fram den nya organisationen för kommande VO Hiphop, som idag är Kommitté Hiphop, där jag
ansvarar för domare och tränare och sedan 2021 är jag utbildare för domare inom Hiphop. Med
mitt uppdrag i Kommitté Hiphop har jag fått chansen att vara medlem i SO-grupperna Tävling,
Tekniska och Utbildning och kommer fokusera lite extra på SO Utbildning i framtiden.

Varför kandiderar du?

Jag kandiderar till Förbundsstyrelsen för att kunna bidra, men främst för att kunna utveckla mig
vidare inom dansen. Jag är en inbiten dansälskare, älskar allt som dansen skapar – gemenskap,
vilja, engagemang, passion, vänner, träning – och sedan min egen ”start” i Svenska
Danssportförbundet 2017 har jag kunnat vidareutveckla mig otroligt mycket inom dansen och
hela tiden känt passionen att utveckla vidare, både dansen, men främst mig själv, som person, i
dansen. Min passion och mitt engagemang för allt som har med dans att göra har funnits länge,
men sedan jag, personligen, fick kliva in i Svenska Danssportförbundets värld har det även getts
en mening, ett syfte och en tillhörighet i något större, tillsammans med så många andra som delar
samma passion och samma engagemang. Detta har gjort att min passion har vuxit ännu mer (om
det ens var möjligt?). Man blir aldrig fullärd, oavsett om man anses ha hög kompetens i något, och
även det har förbundet verkligen lärt mig – varje dag är en ny dag av lärdom – och kombinationen
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fall försöka veta så mycket som går eller hur?) gör att jag kandiderar till Förbundsstyrelsen och
ser fram emot att bara få ta del av all kompetens, glädje, passion och glöd inom dans, för och av
äkta dansmänniskor!

Vad vill och kan du tillföra denna styrelse?

Jag vill kunna tillföra en stor portion passion blandat med bred bas av erfarenhet av olika typer av
arbetsroller inom dans, tillsammans med en stor vilja att utvecklas och lära mig så mycket som
möjligt av resan.
Jag kommer från Disco och Hiphop och orienterar mig med säkerhet inom dessa dansstilar, men
har även en hel del andra stilar i ryggen (kan ni tänka er att jag en gång i tiden höll nästan på att
bli tävlingsdansare inom Latin?), och vill kunna bidra med det jag har lärt mig på min dansresa
genom åren, samtidigt som jag vill fylla på min ryggsäck med erfarenheter och kunskaper inom
dansområdet.
I mitt jobb, både som klubbansvarig för min egen förening, men även inom Kommitté Hiphop,
jobbar jag alltid för dansarna, för medlemmarna och det är för dem jag gör allt jobb och detta vill
jag fortsätta med vidare även i uppdraget i Förbundsstyrelsen. Jag vill visa på en tydlighet att mitt
arbete är för alla våra fantastiska dansare och härliga föreningar ute i vårt avlånga land och detta
uppdrag är ett led vidare på min resa inom idrottsrörelsen i allmänhet och dansföreningsvärlden
i synnerhet!
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Anna Isvén
Suppleant i förbundsstyrelsen för en tid av 1 år (omval)

Anna Isvén, 33 år, Östersund

Yrkesbakgrund

Utbildad personalvetare som arbetar som dokumentansvarig och verksamhetsutvecklare på
samhällsbyggnadsförvaltningen i Krokoms kommun. En liten kommun där man får jobba med allt
möjligt. Men något som utvecklat mig särskilt de senaste åren är mitt arbete med kvalitetsutveckling på kommunnivå och stöd till ledningsgruppen i verksamhetsplanering.

Verksam

Hemmahörande i Östersunds bugg och rock ‘n roll klubb (ÖBRK). Jag har suttit i styrelsen mellan
2014 och 2020, varav de sista två som ordförande. Nu är jag en av klubbens tävlingsorganisatörer
istället, det är dags återuppliva tävlingsarrangemangen i klubben så vi ska förhoppningsvis ordna
GP, NM/DM sensommaren 2021 om allt går som det ska. Jag har längst erfarenhet inom fotbollen
både som spelare, tränare och sektionsarbete, och nu när sonen blivit i spelbar ålder har jag
återigen blivit tränare.

Varför kandiderar du?

Då jag ser allt positivt dansen gör med och för människor så vill jag gärna fortsätta få vara en del
av denna styrelse, allt arbete och den utveckling som sker för dansverksamheten runt om i vårt
land.

Vad vill och kan du tillföra denna styrelse?

Jag tror jag kan bidra med öppna ögon, en vilja att utveckla och en ständig nyfikenhet. Då det är
viktigt med olika kunskaper och olika personer i en styrelse. Jag har mindre erfarenhet och
kunskap om dans som tävlingsform men har desto mer från det sociala i dansens värld samt jag
tror att mina erfarenheter vad gäller tex verksamhetsutveckling från mitt yrkesliv kan komma till
nytta i en organisation som utvecklas och ständigt vill förbättras.

