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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 
Styrelseprotokoll 2–2022  §§ 10 – 18 

Datum: 2022-02-23  

Tid: 18:00-20:40  

Plats: Via Teams  

 

§10 MÖTETS ÖPPNANDE  

Ordföranden Rolf Cassergren hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

Närvarande: Rolf Cassergren, Karolina Filipsson, Jan Lund-Jensen, 
Margaretha Bäck, Therese Magnesen Komét (till 20:15), 
Tony Irving, Victor Henriksson, Tina Sturesson, Anna Isvén,  

Förhinder:  Lennart Bergström 

Tjänstgörande suppleanter:  Tina Sturesson 

Adjungerande: Lena Sulkanen, Tf. GS och Thomas Jansson, GS 

Valberedning: Sven Hämberg 

Sekreterare: Lena Sulkanen 

Justering: Tony Irving 

Föredragningslistans godkännes: Godkändes med kommentar om övriga frågor som 
tillkommit. 

Föregående protokoll: Protokoll nr 1 läggs till handlingarna efter följande 
kommentar: 

Nummer på protokollet är ändrat till nr. 1 då det är nytt år. 

Tina Sturesson frågade omkring möte med VO Distrikt, Rolf 
Cassergren meddelade att det inte är bokat än. 
Tina Sturesson undrade omkring fråga §6m) när ska avgiften 
vara betald för att ha rösträtt? Det är innan 31/1 som 
avgiften ska vara betald, vilket det varit länge. 

 

§11 EKONOMI 

Punkt Ärende Ekonomi 

a) Prel. resultat 2021  Jan Lund-Jensen presenterade ett prel. resultat för året, 
vilket är något bättre än beräknat, detta även om man på 
grund av pandemin valt att stötta föreningarna och 
reducerat medlemsavgifterna under 2021. 

 

§12 GS RAPPORT 

Punkt Ärende  Beslut 

a) Kansli/Personal Lena Sulkanen presenterade status för kansliet och 
överlämning till Thomas Jansson har påbörjats.  
Rolf Cassergren påminde om att en del i uppdraget är att se 
över kapaciteten på kansliet, vilket ny GS har fått som en 
tydlig uppgift. 
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Therese Magnesen Komét frågade om punkten utbildning 
och mallen som nämns. Tony Irving svarade att SO 
Utbildning arbetar med de centrala mallarna och kansliet 
har uppdraget att färdiggöra mallarna, för att sedan 
stämma av med VO och därefter landa hos FS för 
fastställande. De gamla mallarna kan användas t.v.  

b) Om verksamheten Inget att rapportera 

c) Info från RF Inget att rapportera 

d) Beslutslogg och 
åtgärdslista 

Genomgång av beslutloggen. Diskussion omkring annat 
program där man även får påminnelser. GS får uppdraget 
att se över beslutsloggen och ev. nytt program. 

 

§13 VO/SO VIKTIG INFORMATION 

Punkt Ärende Beslut 

a) Protokoll VO WCS 2022-
01-13 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

b) Protokoll 1 VO Juridik 
2022-01-11 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna  

 

c) Protokoll VO WCS 2022-
02-10 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 
 

d) Protokoll VO Hip Hop 
2022-02-07 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna  
Fråga omkring ev. nya medlemmar, ledamöter inom VO 
utses av FS. VO i sin tur utser medlemmar i sina 
arbetsgrupper.  
Fel i protokollet under punkt 7, står det att VO Distrikt har 
300 000 kr, detta ska ändras till återstartsstöd. 

e)  Protokoll VO DP 2022-02-
11 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna.  

f) VO BRR 2022-02-14 Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna med 
följande kommentar att SM är flyttat till november.  

g) VO SLT 2022-02-03 Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna. 

 

§14 PROJEKTRAPPORTER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Rapport Paradansprojekt  Förbundsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna efter 
fråga omkring läger på Bosön, där DSF står som arrangör. 
Anna Isvén svarade att vi är medarrangör och har ansvar för 
dansdelen. Anna Isvén meddelade att en överenskommelse 
med Parasportförbundet gjorts om övertagande 20221231. 
Projektplanen är ännu inte godkänd, vilket måste göras. 
 
Beslutades 

- att ge GS uppdraget att tillsammans med Anja 
Näslund se över projektplanen och budgeten för 
2022 
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b) Minnesanteckningar 
Breaking  

Förbundsstyrelsen har tagit del av anteckningarna och 
lägger anteckningarna till handlingarna. 

 

§15 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Motioner till FM 2022 Två motioner är mottagna till FM 2022, bägge avser fråga 

avseende STIM/SAMI. 

 

Beslutades  

- att GS och Jan Lund Jensen får uppdraget att ta 

fram ett förslag till skrivning som svar på 

motionerna. 

b) Internationell 
representation Disco Parts  

VO DP önskar att budget för representation i Disco och 
Performing arts får användas till den Internationella 
tävlingen Dancenation i Belgien 21-22 maj 2022, då inget 
mästerskap finns inplanerat för 2022.  

VO DP önskar att fyra dansare/personer i Disco och fyra 
danskare/personer i Performing arts som motsvarar 2 par i 
andra dansgrenar ska få representera. 
 
Avseende del 2 i förslaget finns ett beslut omkring 2 
representationsplatser (oavsett antal), och detta är helt lika 
för alla grenar. 

Margaretha Bäck förtydligande att de vill använda pengar 
som finns i deras budget, då de inte tror att det kommer 
något EM/VM.  

Diskussion omkring att man kanske måste börja se över vad 
som ska ingå i internationell representation framöver. 

Förslag om att man under 2022 kan använda 
återstartsstödet för att motivera tävlande internationellt.  
 
FS beslutade  

- att godkänna del 1 av förslaget, att VO DP får 

omfördela budgeten för att delta i den föreslagna 

internationella tävlingen. Detta då de på grund av 

pandemin haft svårigheter att utveckla 

tävlingsverksamheten internationellt. Att ge dem 

möjligheten att tävla internationellt. 

- att avslå del 2 av förslaget och hänvisar till Team 

Swedens instruktioner omkring 

representationsplatser.  

c) Para Arvode Klassificerare  Förslag omkring arvode för klassificerare för 2022 
En del oklarheter om hur detta ska och kan hanteras. 

Lena Sulkanen informerade om hur klassificeringen görs av 
andra förbund, vilket då görs av förbundet och följer 
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dansaren oavsett gren. 
 

FS beslutade 

- att bordlägga frågan och ge uppdraget till GS att 
diskutera frågan vidare med Anja Näslund och 
återkomma med nytt underlag till nästa 
styrelsemöte. 

 d) Arbetsbeskrivning 
Paradans  

Anja Näslund har presenterat en arbetsbeskrivning 
avseende Paradans, då 2020-2021 var Paraprojektet 
organiserat som en projektgrupp med relativt lös 
arbetsbeskrivning. Inför 2022 kommer gruppen 
omformeras, för att bli successivt alltmer likt hur VO och SO 
i förbundet arbetar. 
Diskussion omkring några frågeställningar som kanske inte 
helt ligger i linje med hur DSF arbetar. 
 
FS beslutade 

- att bordlägga frågan och ge uppdraget till GS att 

tillsammans med Anja Näslund förtydliga 

beslutsunderlaget så att det stämmer in bättre med 

DSF riktlinjer.  

e) Ändrad firmateckning Med anledning av att Thomas Jansson nu tillträtt som 
Generalsekreterare 2022-02-14 finns det behov av att 
Thomas Jansson har rätt att teckna förbundets firma samt 
förbundets bankkonton. Samtidigt tas Tf. GS rätt att teckna 
förbundets firma tas bort. 
 
FS beslutade  

- att godkänna föreslagen firmateckning för ny GS 

och att firmateckning för Tf. GS tas bort. 

f) Examination av Steg 1 till 
Steg 2 tävlingsledare VO 
BRR 

VO BRR föreslår att Kristoffer Karlsson blir Steg 2 
Tävlingsledare. 
 
FS beslutade 

- att godkänna Kristoffer Karlsson som Steg 2 
Tävlingsledare. 

g) Arrangörsbidrag UBSS för 
genomförande av SM 2021 

VO BRR meddelar att de har tagit del av det ekonomiska 
resultat för SM som genomfördes den 11 december 2021. 
Resultatet visar ett underskott på ca. 40 000 kr. Pandemin 
medförde en del hinder vilket gjort det svårt att planera, 
förbereda och genomföra tävlingen på ett bra sätt.  

VO BRR föreslår att FS ger UBSS ett arrangörsbidrag för att 
täcka det underskott som mästerskapet har resulterat i. 
 

Beslutades 

- att bevilja ett arrangörsbidrag på 40 000 kr för att 
täcka förlusten för arrangemanget, då de inte haft 
bra förutsättningar att genomföra sitt SM. 
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h) 
Entledigande VO Hiphop 

Pernilla Allisson har begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag i VO Hiphop. 

 
FS beslutade  

- att godkänna Pernilla Allissons begäran om 

entledigande. 

i) 
Entledigade VO Hiphop  

Rasmus Svärdström har begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag i VO Hiphop. 

 

FS beslutade  

- att godkänna Rasmus Svärdströms begäran om 

entledigande. 

 

§16 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkt Ärende Beslut 

a) Avgifter inom FS Tony Irving vill lyfta frågan omkring avgifter för DSF. Finns 
ett förslag som presenterades på FS-möte i december 2020, 
men förslaget kom inte vidare. Det förslaget omfattade 
både avgifter och arvoden. 
 

Beslutades 

- att ge GS uppdraget att tillsammans med 
respektive VO att se över alla avgifter och arvoden 
för DSF. 

b) Sammanfattning 
arbetshelg 29-30/1 

Rolf Cassergren vill sammanfatta arbetshelgen, och att det 
finns några saker som måste följas upp. 

Organisationsutredningen måste få ny sammansättning, 
förslag presenterades.  

Finns också en del reflektioner omkring Dansen vill, och 
föreslår att arbetsgruppen fortsätter arbetet, tar bort den 
kommersiella biten och i stället tillsätts en arbetsgrupp som 
arbetar med den frågan. 

Planering för uppföljningsmöte av arbetsmötet.  
 

Beslutades 

- att organisationsutredningen ska bestå av Rolf 
Cassergren, Tina Sturesson, Therese Magnesen 
Komét och GS. Rolf Cassergren är sammankallande. 

- att bjuda in till ett utlovat uppföljningsmöte av 
arbetshelgen 29-30/1 den 12 april kl. 19.00 – 20.00. 

c) Arrangera WDSF 
International Open samt 
EM i Disco och kanske 
Parts 

Judith Martinez Åkesson är intresserad av att jobba för att 
få till internationella tävlingar i Sverige. Önskemålet är en 
WDSF International Open i höst samt ett EM 2023.  

FS ställer sig väldigt positiva till detta, och stödjer initiativet. 
 

Beslutades 
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- att ge VO DP, Judith Martinez Åkesson och kansliet 
uppdraget att återkomma med ett beslutsunderlag 
där förutsättningar för en internationell tävling 
presenteras. Där ansvarig förening, och ekonomiska 
förutsättningar framgår. 

 

§17 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Bestämda möten 
- Arbetshelg inför FM 5-6/3 
- FS-möte Mars onsdag 23/3 
- Uppföljning arbetsmöte 12/4 
- FS-möte April onsdag 20/4 
- Förbundsmöte 22-23/4 
- FS-möte Maj onsdag 25/5 
- Arbetshelg 28-29/5 
- FS-möte Juni onsdag 29/6 
Prel. datum 
- FS-möte Augusti onsdag 24/8 
- FS-möte September torsdag 29/9 
- FS-möte Oktober Lördag 22/10 
- Arbetshelg i november 
- FS-möte December torsdag 15/12 
 

 

§18 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Lena Sulkanen  Rolf Cassergren Tony Irving 

Sekreterare  Mötesordförande Justerare 


