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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 
Styrelseprotokoll 5–2022  §§ 33 – 41 

Datum: 2022-04-20  

Tid: 18:00-20:25  

Plats: Via Teams  

 

§33 MÖTETS ÖPPNANDE  

Ordföranden Rolf Cassergren hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

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

Förhinder:  Lennart Bergström 

Tjänstgörande suppleanter:  Anna Isvén 

Adjungerande: Thomas Jansson, GS och Lena Sulkanen 

Valberedning: Evalena Åkerberg Söderlind  

Sekreterare: Lena Sulkanen 

Justering: Karolina Filipsson  

Föredragningslistans godkännes: Godkändes med följande korrigering: 

GS meddelade att rapport och två beslutsunderlag från VO 
HH har lagt till, då dessa kommit in i tid. Rapport behandlas 
under 4 h) och beslutsunderlagen under 6 k) och l).  

Föregående protokoll: Protokoll nr 4 godkändes och lades till handlingarna 

 

§34 EKONOMI 

Punkt Ärende Ekonomi 

a) Budget 2022 Jan Lund Jensen meddelade att budgeten inte är helt klar, 
men återkommer med den inom kort för beslut antingen via 
mejl eller ett extra styrelsemöte.  

b)  Resultat 

 

Beräknat resultat och balansräkning presenterades. Mer 
detaljerad information kommer till nästa styrelsemöte.  

 

§35 GS RAPPORT 

Punkt Ärende  Beslut 

a) Kansli/Personal Thomas Jansson presenterade status på kansliet. 

Ny personal på plats och även en bilaga omkring statistik 
för sociala medier som kommer att komma fortsättningsvis. 

Fråga har kommit från Idrottsalliansen omkring deras ev. 
upphörande. Nytt datum för årsmöte är den 4 maj, och Jan 
Lund Jensen meddelade att han eventuellt kan delta, men 
det är ingen högprioriterad aktivitet.  

b) Om verksamheten Inget att rapportera 
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c) Info från RF GS informerade om att det kommit bra inspel i frågan 
omkring den kommersiella verksamheten, svar skickas till 
RF senast den 22/4.  

d) Beslutslogg och 
åtgärdslista 

Uppdatering av beslutsloggen är gjord efter förra mötet. 

 

§36 VO/SO VIKTIG INFORMATION 

Punkt Ärende Beslut 

a) Protokoll VO Juridik 2022-
02-08 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

b) Protokoll 4 VO SLT 2022-
03-31 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna  

 

c) Protokoll 2 VO WCS 2022-
02-10 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 
 

d) Protokoll 3 VO WCS 2022-
03-31 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna efter 
följande kommentar: 
Kommentar omkring att VO tar ett beslut om dispens och 
bidrag som inte överensstämmer med det FS bestämt. 
Detta behöver följas upp.  
 

Beslutades 

- att ge kansliet uppdraget att kontakta WCS omkring 
varför arvodena inte följer riktlinjerna. 

- att arbetsgruppen för arvoden tar med frågan i sitt 
arbete 

e)  Protokoll VO D 2022-03-08 Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

f) Protokoll VO BRR 2022-04-
11 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 
 

g)  Rapport SO Internationellt 
2022-04-12 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 

h) Protokoll 4 VO HH 2022-
04-04 

Förbundsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna 
 

 

§37 PROJEKTRAPPORTER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Rapport Paradansprojekt  Förbundsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna  

b) Minnesanteckningar 
Breaking  

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

 

 

§38 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Entledigande Lars Wallin Lars Wallin ber om entledigande från SO Internationell 

fr.o.m. DSFs årsmöte.  Lars meddelar att han kommer vara 
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tillgänglig om behov skulle uppstå och om jag kan bidra 

med något i aktuellt behov. Lars kommer inte heller att 

ställa upp som kandidat till WDSF Disciplinary Council vid 

sommarens AGM WDSF. 

 

Beslutades  

- att godkänna Jan Wallins entledigande och tacka 

för allt han gjort för Danssportförbundet. 

b) Entledigande Leif Carlsson 
och godkännande av 
Jimmie Stranne 

VO WCS meddelar att Leif Carlsson aviserat önskemål om 
att träda tillbaka som kommittéledamot och ordförande för 
arbetsgrupp förening, och vill samtidigt föreslå Jimmie 
Stranne som ny ledamot av VO WCS 
  
FS beslutade  

- att godkänna entledigande av Leif Carlsson och 

godkänna Jimmie Stranne som ny ledamot av VO 

WCS. 

c) Äskande SM WCS  VO WCS har fått ett erbjudande om att medverka på VO 
SLT:s SM i november 2022. VO WCS har dock inte 
budgeterat för ett SM under 2022 och hade initialt inte 
tänkt genomföra ett SM.  

Återkoppling till WCS har gjorts omkring detta, då det är 
mycket diskussion omkring olika dispenser. Föreslår att 
man gör ett beslutsunderlag som blir en generell dispens 
som kommer att gälla för de flesta.  
 
FS beslutade  

- att bordlägga frågan tills vidare 
- att ge Thomas Jansson, Jan Lund Jensen och Tony 

Irving uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag för 
en generell dispens, vilken ska vara förankrad med 
alla verksamhetsområden innan beslut fattas.  

 d) Förslag ny ledamot VO SLT   Då det visat sig att tidigare ordförande inte skickat in 
beslutsunderlag om att godkänna Maria Tengroth som 
ledamot i VOSLT. Maria Tengroth har under denna period 
jobbat med föreningsfrågor på ett mycket bra sätt. 
 
FS beslutade 

- att godkänna Maria Tengroth som ledamot i VO SLT 

e) Förslag tf. landslagskapten 
VO SLT  

Då Henrik Frisk har valt att avsluta sitt uppdrag som 
ledamot och Landslagskapten i VOSLT vill vi att ordförande, 
Sven Hämberg går in som tillfällig Landslagskapten och att 
landslagscoacherna får möjlighet att närvara på VO SLT:s 
möten för att kunna informera om Team Swedens 
verksamhet. 
 
FS beslutade  
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- att godkänna Sven Hämberg som tf. 

Landslagskapten för VO SLT. 

f) Fakturering verksamhets- 
och STIM/SAMI avgift 

Föreslår att de föreningar som ej lämnat in 
statistikblanketten blir debiterade verksamhets- o 
STIM/SAMI-avgift grundad på det medlemsantal som fanns 
i Idrott Online 31 december 2021.  
 
FS beslutade 

- att godkänna förslaget med att de föreningar som 
ej lämnat in statistikblanketten blir debiterade på 
det medlemsantal som fanns i Idrott Online 31 
december 2021. 

g) Internationellt anpassade 
Boogie Woogie regler 

Förslaget om internationellt anpassade regler för Boogie 
Woogie.  

Konstaterades att underlaget inte är komplett, och 
återkoppling omkring kompletterande uppgifter. 

 
Beslutades 

- att bordlägga frågan och ge Jan Lund Jensen 
uppdraget att meddela BRR för att komplettera och 
återkomma med fullständigt beslutsunderlag. 

h) Ansökan om generell 
dispens VO WCS 

VO WCS önskar att det utfärdas en allmän dispens för alla 
tävlande inom det internationella WCS-tävlingssystemet 
(World Swing Dance Council, förkortat WSDC) så att de 
erbjuds möjligheten att tävla i motsvarande klasser inom DSF. 

 

Beslutades  

- att bordlägga frågan och hänvisa till beslutet under 
fråga 6c) punkt 2. 

i) Långsiktig integrering 
Breaking 

Förslag till projektplan med tillhörande budget för 
delprojekt långsiktig integration och etablering av Breaking 
som dansgren i Svenska Danssportförbundet 
presenterades. Detta skapar även en tydlighet för kansliet i 
det fortsatta arbetet.  
  
Beslutades  

- att godkänna förslag till projektplan med 
tillhörande budget. 

j)  Projektplan och budget 
Para 

Förslag till projektplan/verksamhetsplan med tillhörande 
budget för 2022 utifrån bilagda underlag.  
Diskussion omkring vilka beslut styrgruppen ska ta, och 
vilka som ska ingå i styrgruppen framöver.  

Beslutades 

- att godkänna förslag till projektplan med 
tillhörande budget. 

- att ge GS i uppdrag att till nästa möte ta fram ett 
beslutsunderlag med förslag på ny styrgrupp för 
Projektet Paradans. 



   
 

Svenska Danssportförbundet Protokoll 5 – 20220420 Sida 5 (6) 

 

 

 

k) Förslag ny utbildare och 
examinator TL och TK för 
HH 

VO HH föreslår Kristoffer Karlsson som ny utbildare och 
examinator för Tävlingsledare och Tävlingskontrollant för 
Hiphop. Finns endast 2/3 aktiva som TL/TK, varför vi 
behöver få till fler.  

 
Beslutades 

- att skicka tillbaka frågan till VO HH och meddela att 
FS behöver mer referenser för att kunna ta ett 
beslut i frågan. 

l) Godkänna deltagande på 
SM 

VO HH föreslår att låta följande klasser få SM-status redan 
från Rising Star för SM2022 enligt ovan förslag för 
deltagande i Hiphop Small Teams Junior och AdultHiphop 
Big Teams Junior och AdultHiphop All Styles Solo Junior och 
Youth (Youth på SM) och Adult 

Big/Small Teams fick stora problem under pandemin, och 
de är inte tillräckligt många för att kunna tävling. Street Star 
är en konkurrerande verksamhet. Därför vill VO HH att den 
lägsta klassen ska få SM-status för att locka fler.  

Medskick:  
1) ev.  ändra tävlingsreglementet så att det blir lättare att 
nå högsta klass och därmed SM. 

2) Möjlighet för föreningarna att man begär att dansarna 
får gå upp en nivå, eller en dispens som ger fler poäng vid 
tävlingarna under ett år. 

3) Möjlighet att dansa upp framför domare för att komma 
upp i poäng. 
 

Beslutades 

- att skicka tillbaka fråga till VO HH med ovan 
nämnda medskick om hur andra VO gör för att få 
sina dansare att komma upp till högre nivå. 

 

§39 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkt Ärende Beslut 

a) Extra styrelsemöte innan 
15/5 

Kommer att behövas ett extra styrelsemöte innan 15 maj, 
då det finns ändringar i tävlingsreglementen som behöver 
godkännas innan detta datum för att följa reglerna. 
 

Beslutades 

- att bestämma datum för det extra mötet på 
konstituerande mötet efter förbundsmötet. 

 

§40 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Bestämda möten 
- Förbundsmöte 23-24/4 
- FS-möte Maj onsdag 25/5 
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- 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 
 

 

§41 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Lena Sulkanen  Rolf Cassergren Karolin Filipsson  

Sekreterare  Mötesordförande Justerare 


