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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 
Styrelseprotokoll 15–2022
  

§§ 103 – 111 

Datum: 2022-11-24  

Tid: 18.00 – 20.45  

Plats: Teams  

 

§103 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, Judith 
Martinez Åkesson och Therese Magnesen Komét (deltog inte 
vid punkterna 108d och 108e) 

Förhinder:  Tony Irving 

Tjänstgörande suppleanter:  Judith Martinez Åkesson 

Adjungerande: Thomas Jansson, GS, Ida Kvist, förbundskoordinator 

Valberedning: Ylva Lindberg (avviker 19:45) 

Sekreterare: Anna Isvén 

Justering: Victor Henriksson 

Föredragningslistans godkännes: Godkändes med följande justering att ärende 108d och 108e 
lades sist på daordningen. 

Föregående protokoll: Protokoll nr 13(221022) och 14(221025) godkändes och 
lades till handlingarna. 

 

Ett mailbeslut är fattat den 11 november, beslut gällande att 
uppgradera VODP:s internationella tävling till EM-status. 

 

§104 EKONOMI 

Punkt Ärende Ekonomi 

a) Ekonomirapport Ekonomirapport presenterades, godkändes och lades till 
handlingarna.  

 

Beslut att sätta in extra styrelsemöte 221201 för att 
fastställa budget  
2023. 

 

§105 GS RAPPORT 

Punkt Ärende  Beslut 

a) GS Rapport Förbundsstyrelsen tog del av rapporten som godkändes och 
lades till handlingarna. 

b) Info från RF Ingen rapport. 

c) Beslutslogg och 
åtgärdslista 

Genomgång av beslutsloggen. 
GS uppdaterar beslutsloggen utifrån genomgång. 
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§106 VO/SO VIKTIG INFORMATION 

Punkt Ärende Beslut 

a) Mötesprotokoll 10 VO DP Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna 

b) Mötesprotokoll 11 VO SLT  Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna 

c) Mötesprotokoll 12 VO SLT Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna 

d) Mötesprotokoll 10 VOHH  Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna 

e) Mötesprotokoll 11 VOHH Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna 

f) Mötesanteckningar NEC-
möte 221030 

Förbundsstyrelsen har tagit del av minnesanteckningarna 
och lägger dem till handlingarna 

g) Mötesprotokoll 8 WCS  Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna 

 

§107 PROJEKTRAPPORTER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Rapport Projektgrupp 
Breaking 20221101 

Projektrapport Breaking 
20221110 

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

Det uppmärksammades felaktiga datum i rapporten, Lena 
Arvidsson var med den 19 november i Göteborg och ingen 
tävling den 26 november samt de datum som anges 
gällande att det krockar med SM-veckan ska vara februari 
och inte januari. 

b) Rapport Framtidsprojekt 
Bugg och Dubbelbugg 

Förbundsstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger det 
till handlingarna.  
Det uppmärksammandes att felaktigt år inskrivet i 
rapporten, gällande dialog med BRR ska vara 2022 inte 
2023. 

 

§108 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Beslutsunderlag Trygg 
idrott 

Det har framkommit att vuxna har vistats på tävlingar och 
filmat barn på ett olämpligt sätt och nu efterfrågas stöd i 
hantering kring detta.  
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att uppdra till Juridiska 
kommittén att ta fram förslag på 
handlingsplan/vägledning som hjälper 
arrangörsföreningar/tävlingsledare/ 
tävlingskontrollanter i händelse om olämpligt 
beteende i anslutning till träning och tävling. 
(hänvisning till RFs arbete Trygg idrott) 
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b) Beslutsunderlag 
Ungdomskommitté med 
bilaga 
”Uppdragsbeskrivning 
ungdomskommitté” 

Det har lyfts ett önskemål från förbundsstyrelsen att inrätta 
ett ungdomsråd för att det är av stor betydelse att 
involvera unga personer i alla delar av förbundets 
organisation. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga och 
återremittera frågan till nästa möte. Styrelsen 
uppdrar till Oscar Ågren att fortsätta bearbeta 
uppdragsbeskrivning samt ta fram nytt 
beslutsunderlag.  

c) Beslutsunderlag Regler och 
riktlinjer för utbildare 
VOBRR med bilaga 

Det finns behov av att godkänna fyra utbildare inom BRR 
innan projektet för utbildning som pågår i förbundet är 
slutfört. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna Regler 
och riktlinjer för utbildare VO BRR, fram tills nya 
regler och riktlinjer för BRR fastslagits 

 d) Beslutsunderlag 
Överklagan Diarie nr 2022-
29 

Therese Magnesen Komét deltog ej i detta ärende pga 
jävsituation 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att avslå överklagan i 
ärende 2022-29 

Ärendet förklarades omedelbart justerat 

e) Beslutsunderlag Nytt 
ärende Överklagan Diarie 
nr 2022-30 

Therese Magnesen Komét deltog ej i detta ärende pga 

jävsituation 

Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att avslå överklagan 

i ärende nr 2022-30  

Ärendet förklarades omedelbart justerat 

f) Beslutsunderlag 
Utbildningsprojektet 

Projekt Utbildning har initierats och pågått i Svenska 
Danssportförbundet i omgångar sedan 2014 men aldrig 
slutförts. Nu finns nytt projektunderlag där framtagande av 
en digital utbildningsplattform också ingår i arbetet. Ida 
Kvist är adjungerad och föredrar ärendet. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att uppdra till 
projektledare Ida Kvist att leda projektet 
”Utbildning – revidering och digitalisering”  

- Förbundsstyrelsen uppdrar till Ida Kvist att 
bearbeta, komplettera och förtydliga underlagen 
gällande projektet 

g) Beslutsunderlag Hemsida – 
Tillkommande två projekt 

Projektet med hemsidan har kommit att inkludera 
ytterligare två delprojekt. Det beror på tillkommande 
arbete för föreningserbjudande och distriktens 9 hemsidor. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att distriktens nio 
hemsidor utvecklas till en budget om 106 300kr 
inkl. moms. 
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- Förbundsstyrelsen beslutar att ta fram ett 
föreningserbjudande till en budget om 48 898kr ink 
moms. 

- Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna ett 
supportstöd till distriktens utvecklingsfas till en 
budget om 95 670kr ink moms samt att 
erbjudandet gäller till och med den 31 december 
2022. 

Ärendet förklarades omedelbart justerat 

h) Beslutsunderlag Hemsida – 
Utveckling ver 2 

Efter lansering av ny hemsida återstår dock utveckling av 
vissa funktioner som kansliets kommunikatör inte kan 
utveckla på egen hand. En ny budget för detta behöver 
därför fastställas för att detta ska kunna genomföras med 
HiQ som fortsatt leverantör av konsulttjänster. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att version 2 av 
danssport.se ska utvecklas 

- Förbundsstyrelsen beslutar att budget godkänns 
- Förbundsstyrelsen beslutar att HiQ fortsatt anlitas 

för utveckling av danssport.se 
- Förbundsstyrelsen beslutar att kansliets 

kommunikatör ansvarar för projektet 

Ärendet förklarades omedelbart justerat 

i) Beslutsunderlag Hemsida – 
Budget, support och 
förvaltning 

Behov finns av support- och förvaltningsavtal för hemsida. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna HiQs 
support & förvaltningsavtal och att startdatum kan 
justeras till senast den 1 januari 2023. 

- Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna årsbudget 
för dansspport.se om 130 790kr ink moms 

j) Beslutsunderlag Hemsida – 
Grafisk profil 

Framtagandet av en grafisk profil har varit ett väntande 
projekt under lång tid. Grafisk profil är en manual/ 
instruktion för hur Svenska Danssportförbundet ska 
använda logotyp/logotyper samt färger, typsnitt och 
grafiska element som kan ingå i den visuella 
kommunikationen. Utifrån denna tas mallar fram för alla 
nödvändiga önskemål. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att genomföra 
projektet med en ny grafisk profil 

- Förbundsstyrelsen beslutar att leverantör godkänns 
- Förbundsstyrelsen beslutar att budget godkänns 
- Förbundsstyrelsen beslutar att 

kommunikationsansvarige på kansliet ansvarar för 
genomförande av projektet tillsammans med 
leverantören YMR AB och att referenspersoner 
inkluderas i arbetet vid behov. 

Ärendet förklarades omedelbart justerat 
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§109 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkt Ärende Beslut 

a) Planering 
Verksamhetsinriktning 
(Muntlig föredragning 
Karolina) 

Karolina Filipsson presenterar tankar kring det kommande 
arbetet med Verksamhetsinriktning 2023-2025 samt hur vi 
kan arbeta i styrelserummet. Förbundsstyrelsen ska 
fortsätta detta arbete på kommande möten. 

b) Styrelsens representation på 
SDF:s årsmöten 

Förbundsstyrelsen beslutar att delta vid SDF:ens årsmöten 
under våren om SDF:en så önskar och möjlighet finns. 

 

§110 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Fastställa FS mötestider Presentation av framtaget förslag gällande mötestider, 
stopptider, beredningstider/planering för 2023. 

b) Bestämda möten 
- FS-möte december, torsdag 15/12  
- Arbetshelg med FS/VO/Kansli 21-22/1 
- FS-möte januari 25/1 
- Arbetshelg inför FM 11-12/3 
- FS-möte februari 22/2 
- FS möte mars 29/3 
- Förbundsmöte 21 – 23/4 

 

§111 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

Anna Isvén  Tina Sturesson Victor Henriksson 

Sekreterare  Mötesordförande Justerare 
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