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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 
Styrelseprotokoll 4–2022  §§ 23 – 31 

Datum: 2022-03-23  

Tid: 18:00-19:45  

Plats: Via Teams  

 

§23 MÖTETS ÖPPNANDE  

Vice ordföranden Karolina Filipsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

Närvarande: Karolina Filipsson, Jan Lund-Jensen, Therese Magnesen 
Komét, Victor Henriksson, Tina Sturesson 

Förhinder:  Rolf Cassergren, Lennart Bergström, Anna Isvén, Margaretha 
Bäck, Tony Irving 

Tjänstgörande suppleanter:  Tina Sturesson och Victor Henriksson  

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

Valberedning: Ylva Lindberg 

Sekreterare: Lena Sulkanen 

Justering: Jan Lund Jensen 

Föredragningslistans godkännes: Godkändes med följande korrigering: 

§1 Föregående protokoll. Även Protokoll 3 ska tas med. 

Tillägg Övriga frågor: 
Information efter styrelsemöten till verksamheten 
Årsmöte SOK och Idrottsalliansen  

Föregående protokoll: Protokoll nr 2 läggs till handlingarna efter följande 
kommentar: 

§13 d) Notering om fel i protokollet för VO Hiphop ska stå 
under § 13e) VO DP. 

Protokoll nr 3 läggs till handlingarna utan kommentarer. 

 

§24 EKONOMI 

Punkt Ärende Ekonomi 

a) Budget 2022 Jan Lund Jensen informerade om ytterligare bidrag från RF 
för 2022 på ca. 1,2 miljoner kronor. Korrigerad budget 
kommer att presenteras på styrelsemötet i april. 

 

§25 GS RAPPORT 

Punkt Ärende  Beslut 

a) Kansli/Personal Thomas Jansson presenterade sin rapport och kommer att 
presentera lite förändringar i rapporten framöver. Vill gärna 
ha lite feedback på ytterligare punkter.  

Önskemål om information omkring nya och nedlagda 
föreningar önskas i rapporten framöver.   

b) Om verksamheten Inget att rapportera 
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c) Info från RF Inget att rapportera 

d) Beslutslogg och 
åtgärdslista 

Genomgång av samtliga punkter gjordes.  
 

Beslutades 

- Att lägga loggen till handlingarna efter beslutade 
korrigeringar. 

 

§26 VO/SO VIKTIG INFORMATION 

Punkt Ärende Beslut 

a) Protokoll VO Distrikt 22-
02-10 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

b) Protokoll VO Hiphop 22-
03-07 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna  

Trevlig mall för protokoll, kan kanske användas av alla, 
Victor Henriksson skickar mallen till dokumentgruppen. 

c) Protokoll NEC  Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

d) Protokoll VO DP 22-03-13 Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

e)  Protokoll 3 VO SLT 22-03-
03 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

 

§27 PROJEKTRAPPORTER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Rapport Paradansprojekt  Förbundsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna, efter  

kommentar omkring att man måste följa de regler som 
gäller för övriga SM inom DSF. 

b) Minnesanteckningar 
Breaking  

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

 

§28 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Examinerade domare WCS 
Steg 2 

VO WCS önskar att föreslagna personer som genomgått 

examination med godkänt resultat bli godkända som 

domare Steg2 i WCS-tävlingar enligt det nya reglementet 

som trädde i kraft 1 januari 2022.  

 

Beslutades  

- Att godkänna Jan Falk, David Borg och Nina 

Norgren till domare Steg 2 WCS  

b) Ny examinator VO WCS VO WCS är under uppbyggnad och i den processen önskar 
de att addera ytterligare en examinator för steg 1 och steg 
2 för att ha redundans och inte hindras i utvecklingen.  
 
FS beslutade  

- att godkänna Nina Norgren som domarexaminator 

för Steg 1 och Steg 2 för WCS. 
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c) Projektplan och budget för 
delprojekt OS-satsning 
Breaking  

Förslag till projektplan och budget för OS-satsningen 
presenterades. 

 
FS beslutade 

- att anta projektplan och budget för OS-satsning 
Breaking 

 d) Utbildare Amanda 
Holgersson Disco  

Det behövs fler utbildare inom Disco som kan genomföra 
Disco steg 1 till nya tränare. Den 26-27 februari 2022 gick 
Amanda Holgersson bredvid Anna Hentilä Wretling på en 
Disco steg 1 utbildning och känner sig nu mer än redo för 
att kunna hålla utbildningen själv vid behov. 
 
FS beslutade 

- att godkänna Amanda Holgersson som utbildare 

tränare Steg 1 Disco tills nya kriterier för utbildare 

är fastställda.  

e) Nytt arbetssätt för DSF  Efter organisationsgruppens arbete presenteras förslag till 
nytt arbetssätt. Strukturen skapar en tydlighet i hur olika 
delar i organisationen kopplar mot varandra och hur 
samspel, kommunikation och ansvar fördelas mellan 
förbundsstyrelsen, kansliet och den ideella delen av 
Svenska Danssportförbundet. Kansliets roll som kanal 
mellan styrelsen och den ideella delen av verksamheten 
tydliggörs. 

 
FS beslutade  

- att godkänna föreslaget arbetssätt  

- att FS tillsammans med GS får uppdraget att 

implementera arbetssättet  

f) Attestordning Uppdaterad attestordning version 2.2. presenterades 
 
FS beslutade 

- att omgående godkänna föreslagen attestordning 

g) Ny hemsida Thomas Jansson presenterade förslag till avtal med HIQ 
som samarbetspartner och Umbraco som plattform. Det 
ingår i avtalet att ett förslag till ny hemsida för föreningarna 
ingår. Målet är att hemsidan ska vara klar den 6 juni 2022.  

 
Beslutades 

- att godkänna avtalet med HIQ som leverantör av ny 
hemsida och med Umbraco som plattform 

- att godkänna att HIQ presenterar ett förslag till 
hemsideslösningar för föreningar 
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§29 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkt Ärende Beslut 

a) Information efter 
styrelsemöten 

Förtydligande av tidigare beslut, att Informationskanal ut 
efter styrelsemöte ska alltid vara kansliet. Ingen 
information från styrelsemöte får lämnas ut direkt till VO 
eller andra. Alla beslut ska expedieras från kansliet. 

b)  Representation SOK och 
idrottsalliansen årsmöte 

Denna typ av representation har tidigare tagits upp i 
styrelsen, hur vill styrelsen att dessa ska hanteras? Bägge 
årsmötena är den 26 april. 

 
Beslutades 

- att utse GS och Lena Arvidsson att delta vid SOK:s 
årsmöte 

- att avstå från deltagande i Idrottsalliansens 
årsmöte om det inte flyttats. 

 

§30 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Bestämda möten 
- Uppföljning arbetsmöte 12/4 
- FS-möte April onsdag 20/4  
- Förbundsmöte 23-24/4 
- 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 
 

 

§31 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Lena Sulkanen  Karolina Filipsson Jan Lund Jensen 

Sekreterare  Mötesordförande Justerare 

https://sign.visma.net/sv/document-check/7791f3f7-b961-431b-a58a-5cc02d56df0a

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

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/7791f3f7-b961-431b-a58a-5cc02d56df0a

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

www.vismasign.com


		2022-03-31T11:27:54+0000
	Visma Solutions Oy 6081409e6a0c19dfcd52e51c6701cb7e4e4e5989


		2022-03-31T11:58:38+0000
	Visma Solutions Oy 2eabe7ed051ea2fb6a0155a90ea0cbfa7d00faf1


		2022-03-31T12:03:55+0000
	Visma Solutions Oy e727d238aba614034c6234b2c15994196f1c9c91




