SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll 1–2022
Datum:
Tid:
Plats:

§§ 1 – 9

2022-01-26
18:00-20:34
Via Teams

§1 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 20:04),
Victor Henriksson, Lennart Bergström
Förhinder:
Tony Irving, Tina Sturesson, Anna Isvén
Tjänstgörande suppleanter:
Victor Henriksson
Adjungerande:
Lena Sulkanen, Tf. GS
Valberedning:
Ronny Magnusson
Sekreterare:
Lena Sulkanen
Justering:
Lennart Bergström
Föredragningslistans godkännes:
Godkändes med följande tillägg:
Övrig fråga: kommande arbetshelg
Föregående protokoll:
Protokoll nr 15 läggs till handlingarna efter följande
kommentar:
Rolf Cassergren informerade att arbetsgrupp för FM 2022
blir Rolf tillsammans med kansliet. Andra i FS kommer
kontaktas vid behov.

§2 EKONOMI
Punkt
a)

Ärende
Prel. resultat 2021

b)

Återkoppling återstartsstöd

Ekonomi
Jan Lund-Jensen presenterade ett prel. resultat för året
som blir något bättre än budget. Återstartsstödet för
omgång 1 finns med i resultatet.
Plan för återstartsstöd omgång 1 och 2 presenterades.
Kommer att presenteras på arbetsmötet 29-30/1. Två
projektanställningar kommer att göras för att stötta
upp kansliet i samarbete med föreningar, VO och
distrikt.

§3 GS RAPPORT
Punkt
a)

Ärende
Kansli/Personal

Svenska Danssportförbundet

Beslut
Lena Sulkanen presenterade status för kansliet och nytt i
rapporten var information om nya föreningar och avförda
föreningar. Önskemål om information om vilka/vilka
dansgrenar föreningarna tillhör önskas.
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b)
c)
d)

Om verksamheten
Info från RF
Beslutslogg och
åtgärdslista

Inget att rapportera
Inget att rapportera
Kommentar om att uppdatera beslutsloggen med
Kommunikationsplanen.

§4 VO/SO VIKTIG INFORMATION
Punkt
a)
b)

Ärende
Protokoll 1 SLT 2022-01-04
Protokoll 1 BRR 2022-0110

c)

Protokoll VO HH 2022-0109
Protokoll VO Distrikt 202212-14
Protokoll VO Distrikt 202201-11
VO DP 2022-01-09

d)
e)
f)

Beslut
Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna
Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna efter
kommentarer omkring SM, då de kommer utöka perioden
inför SM 2022. Bra om informationen kommuniceras ut till
föreningarna på ett bra sätt.
Beslutade
- att ge kansliet uppdraget att tillsammans med VO
BRR kommunicera ut ändringen.
Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna
Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna
Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna
Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna

§5 PROJEKTRAPPORTER
Punkt
a)

Ärende
Rapport Paradansprojekt

b)

Minnesanteckningar
Breaking samt rapport från
VM

c)

Rapport Projekt Distrikt

Beslut
Anja Näslund har meddelat att hon p.g.a. sjukdom inte haft
möjlighet att skicka in rapport, hon återkommer med
rapport till nästa styrelsemöte.
Förbundsstyrelsen har tagit del av anteckningarna och
lägger anteckningarna till handlingarna.
Information om att dansarna ska hitta en förening i DSF att
vara medlem i, så detta arbete pågår. Victor Henriksson
meddelade att Hiphop föreningarna är intresserade av att
ta in breaking i sina föreningar.
Förbundsstyrelsen har tagit del av handlingar och föreslår
att FS har ett separat möte med VO Distrikt om
fortsättningen av projektet.
FS beslutade
- att FS kallar VO Distrikt till ett möte omkring
fortsättningen av deras projekt

§6 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER
Punkt

Ärende

Svenska Danssportförbundet

Beslut
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a)

b)

Socialdansprojektet

Margaretha Bäck rapporterade att hon blev lite överraskad
över informationen om att lägga ned projektet meddelades
henne när kontakt togs. Medskick om att allt som
projektgruppen har gjorts ska tas med i kommande
projektanställnings arbete.

Förordnande examinerade
domare Steg 1 WCS

FS beslutade
- att avsluta socialdansprojekten i nuvarande form,
då de ursprungliga intentionerna inte längre finns.
- att starta nytt projekt avseende utbildning när ny
projektledare finns anställd via återstartsstödet.
- att medskick görs till GS om instruktioner till
kommande projektledare att gammal information
och allt material från tidigare projekt tillvaratas.
VO WCS önskar att FS förordar nämnda personer att bli
godkända att döma R- och C-klass på WCS-tävlingar enligt
det nya reglementet som träder i kraft 1 januari 2022.
FS beslutade
- att godkänna Mikael Moilanen, Jan Falk, Emil
Linnerman, David Borg, Bengt Hellstén, Christina
Hellstén, Emil Zetterström och Micael Brobeck till
att bli döma WCS-tävlingar i R- och C- klass.

c)

d)

e)

Dispensansökan WCJ
uppvisning

Entledigande av Hans
Björkborg

Deltagande WRRC och
protokoll från SO
Internationell

Dispensansökan från WCJ diskuterade, och det finns
frågeställningar omkring skrivningarna som måste ses över
med hänsyn till stadgarna. Frågan måste beredas ytterligare
innan beslut om dispens kan beslutas.
FS beslutade
- att ge kansliet och Jan Lund-Jensen uppdraget att
bereda frågan ytterligare tillsammans med VO
juridiska för översyn av skrivningarna i
dispensansökan.
Hans Björkborg har bett om att bli entledigad från alla sina
uppdrag inom DSF med omedelbar verkan.
FS beslutade
- att godkänna Hans Björkborgs begäran om
entledigande, samtidigt vill FS framföra ett stort
tack till Hans för allt Hans har bidragit med under
åren.
Förslag på att Lena Arvidsson och David Borg representerar
DSF vid WRRC.
FS beslutade
- att godkänna Lena Arvidsson och David Borg som
representanter vid WRRC

Svenska Danssportförbundet
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f)

SM-grenar SLT

- att lägga protokollet till handlingarna
Förslag om nya SM-grenar för SLT presenterades. Frågan
har diskuterats i VO SLT tidigare 2018-19 och att frågan
tidigare har skickats till kansliet, men hamnat mellan
stolarna och inte kommit till FS.
Önskemål om att FS ska godkänna följande SM-klasser:
Par:
SLT's åldersklass i reglementet Junior 13 - 15 år Standard och Latin
SLT's åldersklass i reglementet Senior 35 år --- Standard och Latin
Solo:
SLT's åldersklass i reglementet Junior 13 - 15 år Standard och Latin
" "
"
Youth 16 - 18 år Standard och Latin
" "
"
Adult 19 år -Standard och Latin

Jan Lund-Jensen informerade om att FS tidigare har
beslutat att SM för barn- och ungdomar (upp till 15 år) inte
skulle genomföras. Detta står också reglerat i gällande
reglemente.
Endast två grenar i varje dansgren kan få RF-status, de
andra kan i så fall få SM-status.
FS är positiva till förslaget, men reglementet måste i så fall
uppdateras.

g)

h)

Hemsida - återkoppling

Domare Breaking

FS beslutade
- att avslå begäran att genomföra SM för ungdomar
(upp till 15) för 2022, men att en översyn av detta
ska ses över, och då för alla grenar.
- Att ge VO SLT uppdraget att tillsammans med VO
Juridik och SO Tävling att initiera en process för att
ta fram beslutsunderlag med förslag till tillägg i
reglementet för de danser där det finns rätt
underlag av dansare.
Information om att kommande leverantör som förhandlats
med visade sig inte ha helt rätt kompetens. Nya
förhandlingar pågår, och nytt förslag kommer att
presenteras så snart det är klart.
Kommentar om att det är viktigt att informera distrikt och
föreningar om vad som händer.
Då det nu finns två domare som genomgått utbildning,
examinerats och godkänts av WDSF för Trivium Judging
System som är det bedömningssystem som ska användas
för Breaking på högsta nivå inom WDSF och som kommer
att användas på kvaltävlingar till OS, Mästerskapstävlingar
och OS.
Dessa domare är därmed godkända för att kunna döma
dessa typer av tävlingar och bör därmed även vara
godkända att döma Svenska Breaking tävlingar på högsta
nivå inom DSF.

Svenska Danssportförbundet
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i)

Skrivelse från UBSS
avseende faktura för SM

FS beslutade
- att godkänna Tobias Marin och Alex Cetina till
domare i Breaking inom DSF på högsta nivå och att
de ska föras upp på DSF domarlista för Breaking.
Skrivelse från UBSS omkring faktura avseende SM i
december. I avtalet står det att om begräsningar fanns så
kunde arrangör få ersättning, vilket UBSS har fakturerat
DSF. Fakturan har bestridits eftersom när vaccinpass
infördes ansåg RF och VO BRR att detta inte var en
begräsning. Om DSF skulle acceptera införande av
vaccinpass som en begräsning står vi inför flera
gränsdragningar.
FS beslutade
- att mot denna bakgrund att avslå UBSS begäran om
ersättning av fakturan.

j)

k)

Kontaktpersoner i
styrelsen för VO HH och
VO DP

Utbildare Disco British
Freestyle och Slowdance
Steg 1

Utifrån att verksamhetsområde Hip hop och VO Disco Parts
har bildats så behöver kontaktperson i styrelsen utses för
vardera verksamhetsområde.
FS beslutade
- att godkänna Victor Henriksson för VO HH och
Margaretha Bäck för VO DP
VO DP föreslår att godkänna utbildare i Disco British
Freestyle steg 1 och Slowdance steg 1 till dess att kriterier
för utbildare har fastställts.
FS beslutade
- att godkänna Judith Martinez Åkesson till utbildare
i Disco British Freestyle steg 1 och Slowdance steg 1
Therese Magnesen Komét lämnade mötet. kl. 20.04

l)

m)

Anställning ny GS

Medlemsstatik inför FM
2022

Svenska Danssportförbundet

Rolf Cassergren presterade arbetsgruppens process för
rekrytering av ny GS. 25 ansökningar behandlades och fem
kallades till intervju, och sedan gick två vidare till steg 2.
Förslag på fortsatt process för att få till ett avtal med den
ena kandidaten.
FS beslutade
- att ge arbetsgruppen mandat att gå vidare med
processen att anställa ny GS.
För att en medlemsförening ska få rösträtt på
förbundsmötet, krävs det enl. DSF:s stadgar bl.a. att de ska
ha rapporterat in sin medlemsstatistik senast 31 december
föregående år (2021).
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Efter samtal med supporten på IOL, visar det sig att det inte
går att se att den medlemsstatistik som ligger inne i IOL är
aktuell. Vi vet inte med andra ord när dessa siffror lagts in.
Förslag på att kansliet begär in information manuellt, och
att det ska vara inne senast 6/2-2022 Detta skapar problem
för distrikten, som har sin förbundsmöten under feb/mars.
FS beslutade
- att röstlängden för FM 2022 enbart baseras på alla
föreningar som den 31/1-2022 betalt sin
medlemsfaktura.
- Att ge kansliet uppdraget att begära in
medlemsinformation som ska vara inne senast
20/2-2022

§7 ÖVRIGA FRÅGOR
Punkt
a)

Ärende
Arbetshelg 29-30/1

Beslut
Rolf Cassergren presenterade programmet för helgen, som
han hoppas kommer skapa en massa energi och få alla
involverade i samtalen.

§8 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER
Punkt
a)

Ärende
Bestämda möten

Beslut
- Arbetshelg i januari 29–30/1
- FS-möte Februari onsdag 23/2
- FS-möte Mars onsdag 23/3
- 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

§9 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötesordförande avslutar mötet.
Lena Sulkanen
Sekreterare
Svenska Danssportförbundet

Rolf Cassergren
Mötesordförande

Lennart Bergström
Justerare
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