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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 
Styrelseprotokoll 1–2023  §§ 1 – 9 

Datum: 2023-01-21  

Tid: 13.00 – 14:00 samt 
16.30- 18.00 

 

Plats: Idrottens hus  

 

§1 MÖTETS ÖPPNANDE  

Ordföranden Tina Sturesson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

Närvarande: Tina Sturesson, Karolina Filipsson, Victor Henriksson, Oscar 
Ågren, Margaretha Bäck, Jan Lund Jensen, Anna Isvén, 
Therese Magnesen Komét och Judith Martinez Åkesson 

Förhinder:  Tony Irving  

Tjänstgörande suppleanter:  Judith Martinez Åkesson 

Adjungerande: Thomas Jansson, GS 

Valberedning: Ann-Katrin Övergaard  (13-14) Eva-Lena Åström Söderlind  
(16.30-18.00) 

Sekreterare: Anna Isvén 

Justering: Margaretha Bäck 

Föredragningslistans godkännes: Godkändes förutom förändring att punkterna 6a-c 
hanterades direkt efter paragraf 1 samt ett tillägg under 
Övriga frågor 

Föregående protokoll: Protokoll nr 17 (221215) godkändes och lades till 
handlingarna. 

 

§2 EKONOMI 

Punkt Ärende Ekonomi 

a) Ekonomirapport Ekonomirapporten presenterades och lades till 
handlingarna.  

 
Mötet ajournerar sig kl 13.55 och återupptas vid 16.30. 
Punkt 6a-c är beslutade. 

 

§3 GS RAPPORT 

Punkt Ärende  Beslut 

a) GS Rapport Förbundsstyrelsen återsamlas och återupptar mötet kl 
16.30. 
 
Förbundsstyrelsen tog del av rapporten som godkändes och 
lades till handlingarna. 

b) Info från RF och SOK Inget att rapportera 

c) Beslutslogg och 
åtgärdslista 

Genomgång av beslutsloggen. 

https://sign.visma.net/sv/document-check/00629c33-f427-4508-b6e5-0145f6d7b46d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



    
 

Svenska Danssportförbundet Protokoll 1 – 2023-01-21 Sida 2 (4) 

 

 

 

 

 

 

§4 VO/SO VIKTIG INFORMATION 

Punkt Ärende Beslut 

a) Mötesprotokoll nr 1-2023 
VO Hiphop  

Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna.  

b) Mötesprotokoll möte 11 
VO DP  

Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna.  

c) Mötesprotokoll 9 VO WCS 
2022-12-08  

Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna.  

 

§5 PROJEKTRAPPORTER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Styrgrupp Breaking 2022-
12-06 

Förbundsstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger den 
till handlingarna. 

b) Protokoll från SDF-
ordförandemöte   

Distrikten har blivit informerade om det nya arbetssättet 
där kansliet är kontaktytan för SDF samt deras 
ansvarsområden enligt antaget dokument.  
 

Förbundsstyrelsen har tagit del av rapporterna och lägger 
det till handlingarna. 

 

§6 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Beslutsunderlag Nytt 
tävlingssystem Bugg & 
Dubbelbugg 

Jimmy Karlsson deltar vid mötet för att föredra frågan om 
nya tävlingssystemet.  
Efter det att tävlingssystemen har testats, utvärderats och 
förbättras ber nu projektgruppen om ett  
godkännande från förbundsstyrelsen gällande 
implementering till hösten 2023. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att införa nytt 
tävlingssystem för Bugg och Dubbelbugg med 
inriktning enligt förslag i bilaga 1 

- Förbundsstyrelsen beslutar att införa nytt 
tävlingssystem för Lagtävling BRR med inriktning 
enligt förslag i bilaga 2 

- Förbundsstyrelsen beslutar att införa ny 
åldersindelning för Bugg, Dubbelbugg och 
Lagtävling BRR med inriktning enligt förslag i bilaga 
3 

- Förbundsstyrelsen beslutar att identifierade 
följduppdrag enligt bilaga 4 genomförs 

 
Ärendet förklarades omedelbart justerat  
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b) Utbildningsprojektet 

- uppdatering 
budget 

Ida Kvist fick vid föregående möte i uppdrag att uppdatera 
budgeten för Utbildningsprojektet och återkomma med 
detta till FS för att starta projektet 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att Utbildningsprojektet 
ska fortgå men att underlag ska förtydligas till FS-
mötet i februari, gällande tänkte utbildningar och 
deltagare utifrån kostnader och intäkter.    

 
Ärendet förklarades omedelbart justerat  

c)  Vision 2030 Förbundsstyrelsen beslutade under 2022 att arbetet med 
Vision 2030 ska vara ett arbete som inkluderar flera inom 
förbundets olika verksamheter runt om i Sverige. Vision 
2030 ska fastställas vid förbundsmötet 2024. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att kansliet får i 
uppdrag att genomföra arbetet, i nära samarbete 
med FS, utifrån den beskrivning som ges i förslag till 
beslut. 

 
Ärendet förklarades omedelbart justerat  

 d) Budgetäskande OS-
satsning Breaking -
Tilläggsäskande 

Det har visat sig att man, utifrån tävlingskalendern under 
OS-satsningen, funnit ett behov av deltagande på WDSF 
Breaking-rankingtävlingar under året för att nå till slutspel 
och ha möjlighet att kvala in till OS. Detta medför ökade 
kostnader och extra medel om 167 000 kr äskas. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att tillföra de äskade 
extra medlen om 167 000 kr för tävlingsdeltagande 
på WDSF Breaking-rankingtävlingar under första 
halvåret. 

e) Arbetsbeskrivning 
Danssportförbundets 
generalsekreterare 

Det har funnits behov av förtydliganden i mandat och 
uppdrag, därav har en arbetsbeskrivning av 
Danssportförbundets generalsekreterare tagits fram 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa 
arbetsbeskrivning för Danssportförbundets 
generalsekreterare. 

f) Höjd milersättning - 
Skatteverket 

Den skattefria bilersättningen (milersättning) har, av 
Regeringen och Skatteverket, ändrats från 2023-01-01.   
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att bilersättningen 
inom Svenska Danssportförbundet ändras från 
18,50 kr per mil till 25,00 kr per mil från 2023-01-01 
enligt Skatteverkets riktlinjer.  

- Förbundsstyrelsen beslutar att 
Danssportförbundets Kansli får i uppdrag att 
informera våra funktionärer och föreningar om 
förändringen. 
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g) Grafisk profil Förbundsstyrelsen har sedan tidigare tagit beslut i att 
framtagande av grafisk profil skulle ske. Nu har denna 
grafiska profil tagits fram. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga frågan för 
att djupare hinna reflektera över byte av visuell 
identitet inför nästkommande styrelsemöte. 
 
Victor Henriksson reserverar sig till beslutet 

 

§7 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkt Ärende Beslut 

a) Verksamhetsinriktning 
Definiera områdena 
(Karolina) 

Styrelsen fortsätter arbetet med Verksamhetsinriktning 
2024–2025 utifrån det som påbörjades vid styrelsemöte nr 
15.  

b) WDSF svar på skrivelse från 
Ukrainas Danssportförbund 

Förbundsstyrelsen har tagit del av WDSFs svar på skrivelsen 
från Ukrainas Danssportförbund. 

c) Hantering av motioner till 
RIM/RF 

Information om hur motioner till RIM/RF ska hanteras, 
förslag till hantering kommer att presenteras i februari. 

d) Deltagande på SDF årsmöten Information om styrelsens deltagande på SDFs årsmöten. 

e) Inkommit svar från RIN 
gällande 
överklagandeärende 

Information om att svar inkommit i överklagandeärende 
RIN 782/22-15. 

 

§8 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Framtida beslutade möten 
och arbetsdagar - FS-möte februari 22/2 

- Arbetshelg inför FM 11-12/3 
- FS-möte mars 29/3 
- FS-möte april 13/4 
- Förbundsmöte 21 – 23/4 

 

§9 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Anna Isvén  Tina Sturesson Margaretha Bäck 

Sekreterare  Mötesordförande Justerare 
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