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Protokoll		
Danscentrum	Sverige	extra	årsmöte		
Org.	Nr:	802414-0538	
16	december	2022,	kl.	10.00,	via	zoom.	
	

1. Årsmötet	förklarades	öppnat.		
	

2. Mötets	röstlängd	och	ombud	fastställdes	via	upprop:		
DC	Norr	 Irma	von	Platen	
DC	Norr	 Liv	Aira	
DC	Norr	 Erika	Pekula	Pettersson	
DC	Norr	 Nadja	Nilsson	
DC	Stockholm	 Camilo	Martinez	Garcia	
DC	Stockholm	 Anna-Karin	Domfors	
DC	Stockholm	 Lisen	Ellard	
DC	Stockholm	 Sepidar	Hosseini	
DC	Väst	 Tanja	Andersson	
DC	Väst	 Jonny	Berg	
DC	Väst	 Pia	Nordin	
DC	Väst	 Johanna	Byström	 	
DC	Syd	 Moa	Söllgård	
DC	Syd	 Yrsa	Heijkensköld	
	

3. Extra	årsmötets	utlysning	godkändes.	
	

4. Dagordning	fastställdes.	
	

5. Till	mötesordförande	valdes	Jenny	Månström	
Till	mötessekreterare	valdes	Amy	Fee		
Till	justerare	tillika	rösträknare	valdes	Lisen	Ellard	och	Anna-Karin	Domfors	
	

6. Stadgeändringsförslaget	föredrogs	av	Maria	Rydén.	
Beslut:	Årsmötet	tog	beslut	om	att	genomföra	föreslagna	stadgeändringar.	Bilaga	1.	
	

7. Årsmötets	avslutades	och	mötesordförande	tackade	alla.	
	
	
Mötesordförande	 Sekreterare	 	 Justerare	
Jenny	Månström	 Amy	Fee	 	 Lisen	Ellard	 					Anna-Karin	Domfors 
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Bilaga	1.	Förslag	till	stadgeändringar		
I texten som följer presenteras de stadgeändringar som Danscentrum Sveriges styrelse föreslår att 
det extra årsmötet fastställer den 16 dec 2022. 
Föreslagna ändringar är hittas under § 2 och § 4.3.  
Gulmarkerad text föreslås strykas. Grönmarkerad text är förslag till tillägg. 
 
 
§1 Föreningen  
Danscentrum Sverige är en centrumbildning och riksorganisation för regionala danscentrumföreningar som 
samlar professionellt verksamma inom den samtida danskonsten. Danscentrum Sverige är en demokratisk 
organisation som är politiskt och religiöst obunden. Danscentrum Sverige är också en arbetsgivarorganisation 
inom området för den professionella samtida danskonsten, hädanefter benämnt "den fria danssektorn". 
Föreningen har sitt säte i Stockholm och föreningens räkenskapsår är kalenderår.  
 
§ 2 Föreningens ändamål 
Danscentrum Sverige ska tillsammans med medlemsorganisationerna verka för att villkoren för professionellt 
verksamma inom den fria danssektorn förbättras genom att tillvarata och främja medlemsorganisationernas 
gemensamma intressen. Danscentrum Sverige ska tillsammans med medlemsorganisationerna verka för att den 
fria danssektorns infrastruktur förbättras och bevaka konstnärspolitiska, kulturpolitiska samt 
arbetsmarknadspolitiska frågor. I rollen som arbetsgivarorganisation ska Danscentrum Sverige teckna 
kollektivavtal med relevant motpart/arbetstagarorganisation. 
 
§ 3 Beslutsordning 

 1. Danscentrum Sverige utgörs av regionala danscentrumföreningar. 
 2. Årsmötet är Danscentrum Sveriges högsta beslutande organ. 
 3. Årsmötet utser Danscentrum Sveriges styrelseordförande. 
 4. Årsmötet utser övriga ledamöter och suppleanter i Danscentrum Sveriges styrelse utifrån 
medlemsorganisationernas förslag. 
 5. Danscentrum Sveriges styrelse ska verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen och fatta 
organisationens beslut mellan årsmötena. 

 
§ 4:1 Medlemskap i  Danscentrum Sverige 

 1. Medlemskap i Danscentrum Sverige kan erhållas av regional danscentrumförening som samlar verksamma 
inom den fria professionella danssektorn, bedriver ett aktivt förmedlingsarbete och stödjer Danscentrum 
Sveriges ändamål.  

b)Ansökan om medlemskap sker skriftligen och ställs till Danscentrum Sveriges styrelse. 
c)Beslut om antagning av nya medlemsorganisationer fattas av Danscentrum Sveriges årsmöte. 
d)Medlemsorganisation som önskar utträde ur Danscentrum Sverige ska meddela detta skriftligen till 
Danscentrum Sveriges styrelse. Utträdet ska anmälas senast åtta månader före årsmöte och verkställas efter 
årsmötet. 
 
§ 4:2 Enskilt medlemskap i  medlemsorganisation 
a) Enskilt medlemskap kan erhållas av den som har minst tre års yrkesutbildning alternativt konstnärlig 

högskoleutbildning inom dans, koreografi, mim eller annat rörelsebaserat konstnärligt uttryck eller av den som 
har tillgodosett sig motsvarande kunskaper på annat vis. Medlemskap kan också erhållas av den som kan 
styrka yrkesutövande inom dans /rörelsebaserat konstnärligt uttryck och/eller koreografi motsvarande en 
sammanlagd tid av minst sex månader under de senaste två åren. 

b) Ansökan om enskilt medlemskap lämnas skriftligen till medlemsorganisation i den region där den sökande är 
verksam.  

c) Årsavgift för enskilt medlemskap fastställs av Danscentrum Sveriges årsmöte.  
d) Medlemsåret löper under perioden 1 januari – 31 december. 
 
§ 4:3  Medlemskap för juridisk person  

 a)  Medlemskap kan sökas av juridisk person som har som huvudsyssla att producera dans eller konstnärligt 
angränsande uttryck om den konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap § 4:2.  

b) Den person som är utsedd av den juridiska personen att representera densamma ska uppfylla kriteriet för 
enskilt medlemskap och kan endast ha en röst vid votering oavsett ytterligare medlemskap i organisationen. 

c) Ansökan om juridisk persons medlemskap lämnas skriftligen till den medlemsorganisation som den sökande 
önskar tillhöra.  

d) Juridisk person är efter erlagd årsavgift även ansluten till Danscentrum Sverige 
e) Juridisk person kan ansöka om medlemskap hos Svensk Scenkonst och är då berättigad till den rabatterade 

medlemsavgift som fastställts i samarbetsavtal mellan Danscentrum Sverige och Svensk Scenkonst. 
Danscentrum Sveriges rådgivning och stöd i frågor som berör kollektivavtalet samt arbetsgivarrollen som helhet.  
e) Juridisk person som påtar sig arbetsgivaransvar ska följa de kollektivavtal som Danscentrum Sverige tecknar 

med relevant motpart /arbetstagarorganisation. 
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f) Årsavgift för juridisk persons medlemskap i danscentrumorganisation fastställs av Danscentrum Sveriges 
årsmöte.  

g) Medlemsåret löper under perioden 1 januari – 31 december. 
 
§ 4:4 Stödmedlemskap  
a)  Stödmedlemskap i medlemsorganisation kan sökas av den som vill bidra till föreningens ändamål och dess 

förverkligande. 
b) Stödmedlem blir man genom att betala in fastställd årsavgift eller mer.  
c) Stödmedlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt men inte rösträtt 

vid föreningens möten.  
d) Stödmedlem som blir förtroendevald av sin organisation har rösträtt vid föreningens möten.  
e) Stödmedlem kan vara enskild eller juridisk person.  
 
§5 Uteslutning 
a) Medlem som motverkar sin danscentrumförening och dess ändamål kan uteslutas. 
b) Beslut om uteslutning fattas av respektive förenings styrelse. 
c) Innan beslutet fattas skall den berörda medlemmen ges möjlighet att yttra sig. 
d) Medlem kan överklaga beslutet till aktuell förenings årsmöte. Överklagandet sker via föreningens 

valberedning som ska ta in yttranden från såväl medlemmen i fråga som berörd förenings styrelse och därefter 
utforma det underlag som ska ligga till grund för årsmötets beslut. 

 
§ 6 Danscentrum Sveriges årsmöte  
a) Årsmöte ska hållas årligen före maj månads utgång.  
b) Kallelsen till årsmötet skall vara medlemsorganisationerna tillhanda senast sex veckor i förväg.  
c) Handlingarna till årsmötet, såsom styrelsens propositioner, medlemsorganisationernas motioner samt 

Danscentrum Sveriges styrelses yttranden, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning, 
revisorernas berättelse, verksamhetsplan för innevarande och nästkommande år, budget samt valberedningens 
förslag ska vara medlemsorganisationerna tillhanda senast tjugoen (21) dagar före årsmötet.  

d) Medlemsorganisationerna har rätt att utse fyra årsmötesombud vardera. Varje ombud har närvaro-, yttrande-, 
förslags- och rösträtt vid årsmötet. Medlemsorganisationerna ska även utse ersättare till ordinarie ombud. 
Namn på samtliga ombud ska meddelas Danscentrum Sverige minst sju (7) dagar innan årsmötet.  

e) Röstning får inte ske genom fullmakt.  
f) Årsmötet är beslutsmässigt om minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av samtliga anmälda ombud är närvarande.  
g) Varje ombud har en röst vid votering.  
h) Beslut fattas genom omröstning med minst två tredjedels (2/3) majoritet.  
i) Ledamot som representerar medlemsorganisation i Danscentrum Sveriges styrelse kan inte vara ombud. 
j) Anställda vid Danscentrum Sverige och dess medlemsorganisationer äger närvaro- och yttranderätt.   
k) Omröstning sker öppet såvida inte någon begär sluten omröstning.  
l) Styrelsen kan lägga förslag i form av propositioner till årsmötet för beslut. Propositionerna ska presenteras för 

medlemsorganisationerna senast den 31 januari.  
m) Motion till årsmötet kan väckas av medlemsorganisation. 
n) Motioner ska vara Danscentrum Sverige tillhanda senast den 3 april. 
o) Extra årsmöte hålls när Danscentrum Sveriges styrelse eller två medlemsorganisationer så begär. Kallelse till 

extra årsmöte ska vara medlemsorganisationerna tillhanda senast trettio dagar i förväg och innehålla förslag till 
dagordning. Vid det extra årsmötet behandlas endast de ärenden som föranlett det extra årsmötet och finns 
med i kallelsen. Ombuden till det extra årsmötet utses av respektive medlemsorganisation på den egna 
organisationens årsmöte eller särskilt inkallat medlemsmöte.  

p) Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:  
 

1.     Årsmötets öppnande.  
2.     Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.  
3.     Godkännande av årsmötets utlysning.  
4.     Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor.  
5.     Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare.  
6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår.  
7.     Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående kalenderår.  
8.     Revisionsberättelse.  
9.     Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.  
10.   Behandling av propositioner och motioner.  
11.   Fastställande av principer för fördelning av beviljade statliga verksamhetsmedel.  

     Beslutet avser nästkommande kalenderår.             
12.   Fastställande av verksamhetsplan för innevarande och nästkommande kalenderår.  
13.   Fastställande av innevarande kalenderårs budget.  
14.   Fastställande av årsavgifter för enskilt, juridiskt och stödmedlemskap i Danscentrum Sveriges   

     medlemsorganisationer.  
15.   Antagande av nya medlemsorganisationer.  
16.   Styrelsens förslag till stadgeändringar. 
17.   Styrelsens övriga förslag.  
18.   Val av styrelse:  

       a. ordförande, utan koppling till enskild medlemsorganisation (2 år).  



 

4 
 

       b. ledamöter - en per medlemsorganisation (1 år).  
       c.  suppleanter till ordinarie ledamöter – en per medlemsorganisation (1 år).  

19.   Val av revisorer och valberedning:  
       a. auktoriserad revisor 
       b. annan revisor (förtroendevald) 
       c. ledamöter i valberedning, en per medlemsorganisation (1 år).                  
       d. suppleanter till ordinarie ledamöter i valberedning, en per medlemsorganisation (1 år).  

20.   Fastställande av valberedningens sammankallande.  
21.   Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter och ordförande.  
22.   Årsmötets avslutande. 
 
§ 7 Fördelning av anslag 
Danscentrum Sveriges styrelse verkställer utbetalningen av verksamhetsmedel till medlemsorganisationerna i 
enlighet med den fördelningsprincip som fastställts av föregående års årsmöte.  
 
§ 8 Valberedningen  
a) Valberedningen utses på årsmötet och består av fyra ledamöter och fyra ersättare, minst en ledamot från varje 

medlemsorganisation.  
b) Valberedningens förslag ska distribueras med övriga handlingar inför årsmötet.  
c) Valberedningens arbete ska utföras utifrån en av styrelsen fastställd arbetsordning. 
 
§ 9 Revisorer  
a) Valda revisorer har rätt att fortlöpande ta del av Danscentrum Sveriges räkenskaper, protokoll samt övriga 

handlingar.  
b) Den auktoriserade revisorn ska till årsmötet lägga fram revisionsberättelse och förslag om huruvida styrelsen 

bör få ansvarsfrihet eller ej för den tid som revisionen avser.   
 
§ 10 Styrelsen  
a) Styrelsen är Danscentrum Sveriges verkställande organ.  
b) Styrelsen beslutar hur organisationens operativa arbete ska organiseras. 
c) Styrelsen kan anställa personal för att driva verksamheten. 
d) Styrelsen skall fastställa en attest- och delegationsordning där det klart framgår vilka personer som har 

befogenheter att hantera Danscentrum Sveriges ekonomiska medel, teckna avtal. 
e) Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning.  
e) Styrelsen består av en ordförande samt ordföranden eller vice ordförande från varje medlemsorganisation. 

Styrelsens antal inkl. ordföranden skall vara ojämnt.  
f) Ordförande skall vara extern och inte representera någon medlemsorganisation.  
g) Styrelsen väljs på ett år med undantag av den externa ordförande som väljs på två år.  
h) Varje medlemsorganisation utser en suppleant till sin ordinarie ledamot. Suppleanten måste vara ordinarie 

ledamot i sin medlemsorganisations styrelse.  
i) Styrelsen kan adjungera personer, som dock inte har rösträtt på styrelsemöte.  
j) Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning avgörs med enkel 

majoritet, vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.  
k) Omröstning sker öppet såvida inte någon begär sluten omröstning. 
 
§ 11 Firmatecknare  
a) Styrelsen utser föreningens firmatecknare på första styrelsemötet efter årsmötet.  
b) Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare. 
 
§ 12 Stadgeändring  
För ändring av stadgarna – utom §§ 12 och 13 – fordras beslut med två tredjedels (2/3) majoritet vid årsmöte. 
För ändring av §§ 12 och 13 fordras samstämmiga beslut med två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten. Vid ändring av § 13 skall minst sex månader ha förflutit mellan årsmötena. 
 
§ 13 Upplösning  
a) Upplösning av Danscentrum Sverige kan enbart ske genom beslut med minst två tredjedels (2/3) majoritet vid 

två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Minst sex månader ska ha förflutit 
mellan det ordinarie och extra årsmötet.  

b) Vid beslut om upplösning har Danscentrum Sverige upp till tolv (12) månader på sig att avveckla 
verksamheten. 

c) Vid upplösning fördelas Danscentrum Sveriges eventuellt överskjutande tillgångar lika mellan 
medlemsorganisationerna. 

 
 
 



Underskrifter

______________ ______________ ______________
Jenny Månström Lisen Ellard Anna-Karin Domfors
Elektroniskt signerat via Aatos.app 
27.12.2022 10:49:13

Elektroniskt signerat via Aatos.app 
20.12.2022 11:26:40

Elektroniskt signerat via Aatos.app 
19.12.2022 17:45:39

______________
Amy Fee
Elektroniskt signerat via Aatos.app 
19.12.2022 17:42:58
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