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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 
Styrelseprotokoll 2–2023  §§ 10 – 18 

Datum: 2023-02-22  

Tid: 18.00 – 21.50  

Plats: Teams  

 

§10 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:  Anna Isvén.  

Oscar Ågren tjänstgör när Victor Henriksson lämnar mötet 
under §15a. 

Adjungerande: Thomas Jansson, GS, Magnus Lampert föredragande 15d, 
Sandra Svanberg föredragande 15g, Ida Kvist föredragande 
15h 

Valberedning: Eva-Lena Åström Söderlind   

Sekreterare: Anna Isvén 

Justering: Jan Lund Jensen 

Föredragningslistans godkännes: Godkändes förutom ett tillägg på övriga: 16c, Landslag samt 
att §15a hanteras sist på mötet och innan ärendet hanteras 
lämnade Victor Henriksson mötet och Oscar Ågren kliver in 
som tjänstgörande suppleant. 

Föregående protokoll: Protokoll nr 1 (230121) godkändes och lades till 
handlingarna. 

 

§11 EKONOMI 

Punkt Ärende Ekonomi 

a) Ekonomirapport och 
balansrapport 

Ekonomirapporterna presenterades och lades till 
handlingarna.  

 

§12 GS RAPPORT 

Punkt Ärende  Beslut 

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

b) Info från RF och SOK Inget att rapportera, löpande information har skickats via 
mail. 

c) Beslutslogg och 
åtgärdslista 

Genomgång av beslutsloggen. 
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§13 VO/SO VIKTIG INFORMATION 

Punkt Ärende Beslut 

a) Breakingläger Bosön  Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna.  

b) Mötesprotokoll möte 1 
2023 VO DP  

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

c) Mötesprotokoll 1 VO WCS  Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna.  

d) VO SLT Protokoll 1 2023 Förbundsstyrelsen har tagit del av protokollet och lägger 
det till handlingarna. 

 

§14 PROJEKTRAPPORTER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Styrgrupp Breaking  Förbundsstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger den 
till handlingarna. 

 

§15 ANMÄLDA ÄRENDEN/INKOMNA SKRIVELSER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Ansökningar Årets förening Genomgång av ansökningar gällande Årets förening samt 
beslut fastställs enligt beslutsunderlaget men detta 
presenteras i samband med förbundsmötet 22 april 2023. 
Victor Henriksson närvarade inte under denna punkt. 

b) Ansökningar 
Utvecklingsstipendium 

Beslutet bordläggs och ska hanteras på styrelsemötet den 
11-12 mars. 
 

c)  Ansökningar 
förtjänsttecken 

Genomgång av ansökningar gällande förtjänsttecken samt 
beslut fastställs enligt beslutsunderlaget, detta presenteras 
i nyhetsbrev och delas ut i samband med förbundsmötet 22 
april 2023. 

d) Team Sweden 
Magnus Lampert, 
sportchef, adjungeras in 
för att föredra ärendet. 

För att tydliggöra styrning, rollfördelning och för att få ett 
helhetsgrepp över samtliga Team Sweden så föreslås lyfta 
ut dessa ur respektive VO och samla dem under 
sportchefen.  
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att lyfta ur Team 

Sweden ur VO och skapa ett eget Stödområde för 

Team Sweden samt avveckla samordningsområde 

Team Sweden. 

- Förbundsstyrelsen beslutar att skapa en egen 

budget för Team Sweden. 

- Förbundsstyrelsen beslutar att ge sportchefen 

mandat att ta fram grenspecifika dokument för 

Team Sweden och kravanpassa dessa tillsammans 

med landslagskaptenerna.   

e) Röstlängd Beslut har tagits per capsulam den 16 februari. 
Beslut: 
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- Förbundsstyrelsen beslutar att föreningar som 
insänt årsrapporten senast 230131 samt betalt 
medlemsavgift senast 230206 utgör röstlängd på 
förbundsmöte 2023. Förbundsstyrelsens beslut är 
ett avsteg från stadgarna 3 kap 2§. 

f) Äskande Breaking SBL 
2023 

Äskandet gäller stöd till tävlingsarrangörer för att 
möjliggöra genomförande av Breakingtävlingar i befintliga 
nationella rankingtävlingar inom Svenska  
Danssportförbundet för att ersätta extrakostnader för 
Breakingfunktionärer. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att tillföra extra medel 
som stöd för befintliga arrangörer av tävlingar i 
Svenska Danssportförbundet för att kunna lägga till 
rankingtävling i Breaking. För att nivån på stödet 
ska fastställas ska projektet inkomma med 
justeringar i underlaget. 

g) DSF Grafisk profil 
Sandra Svanberg, 
kommunikatör, adjungeras 
in för att föredra ärendet. 

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 fastställa den 
grafiska profilen som grundar sig på den nya 
loggan, med ny symbol för omgående 
implementering. 

h) Utbildningsprojektet 

Ida Kvist, 
förbundskoordinator, 
adjungeras in för att 
föredra ärendet. 

Ett kompletterande underlag till budget för 
utbildningsprojektet har inkommit som tydligare beskriver 
kostnader och beräknade intäkter. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa 
projektdirektivet med budgeten för 
utbildningsprojektet. 

i) Bemanning VO BRR I VO BRR har det framkommit att det finns behov av utökad 
bemanning för att uppnå de resultat och mål som är 
fastställda för verksamheten samt att VO BRR:s ordförande 
har aviserat att han önskar entledigas från sitt uppdrag. 
Beslut: 

- Förbundsstyrelsen beslutar att entlediga Kristoffer 
Viström från uppdraget som ordförande i 
kommittén VO BRR. 

- Förbundsstyrelsen beslutar att Kristoffer Viström 
kvarstår som ledamot i kommittén VO BRR. 

- Förbundsstyrelsen beslutar att entlediga Thomas 
Nilefalk från uppdraget som ledamot i kommittén 
VO BRR. 

- Förbundsstyrelsen beslutar att utse Jimmy Karlsson 
och Katharina Nilsson till ledamöter i kommittén 
VO BRR. 
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§16 ÖVRIGA FRÅGOR 

Punkt Ärende Beslut 

a) Verksamhetsinriktning 
Definiera områdena  

Styrelsen fortsätter arbetet med Verksamhetsinriktning 
2024–2025 utifrån det som påbörjades vid styrelsemöte nr 
15 2022.  

b) Årsmöte Idrottshistoriska 
föreningen 

Förbundsstyrelsen har tagit del av inbjudan till 
Idrottshistoriska föreningen. 

c) Landslag för 35+? Fråga om hur det fungerar med finansiering av 
landslagsdansare 35+. Finansiering för denna åldersgrupp 
finns inte, utan medel för landslag är prioriterade till junior 
och vuxen. 

 

§17 FRAMTIDA MÖTEN OCH ARBETSHELGER 

Punkt Ärende Beslut 

a) Framtida beslutade möten 
och arbetsdagar - Arbetshelg inför FM samt extra FS-möte 11-12/3 

- FS-möte mars 29/3 
- FS-möte april 13/4 
- Förbundsmöte 21 – 23/4 

 

§18 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Anna Isvén  Tina Sturesson Jan Lund Jensen 

Sekreterare  Mötesordförande Justerare 
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