Medlem i Svenska Danssportförbundet Anslutningsprocessen
Detta dokument beskriver processen från att några dansintresserade går
samman i en dansklubb till dess att föreningen är ansluten till Svenska
Danssportförbundet (DSF).
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Bilda danssportklubb
En förening gör det möjligt att tillsammans utöva och utveckla ett intresse samt skapar samhörighet och
gemenskap. Därför väljer många som ägnar sig åt danssport att bilda en förening, danssportklubb.
Om ni funderar på att bilda danssportklubb, är en god början att ordna ett möte för att ta reda på hur stort
intresset är. Det är viktigt att annonsera ut mötet så att alla som vill vara med kan delta. Följande punkter
är bra att utgå ifrån vid detta första, bildande möte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
Val av mötesordförande
Val av protokollsekreterare
Val av justeringsman tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista för mötet
Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
Fastställande av stadgar för föreningen
Fastställande av namn på föreningen
Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första
ordinarie årsmötet

För att förbereda mötesdeltagarna, kan förslag till dagordning och även förslag till stadgar sändas ut
innan mötet. Utgå gärna från Riksidrottsförbundets (RF) normalstadgar.
Det här gör Svenska Danssportförbundet:

Om det finns intresse för att bilda en förening får
interimsstyrelsen till uppgift att utreda möjligheterna
till detta. Det innebär att ge förslag till styrelse samt
att göra ett utkast till verksamhetsplan för föreningen.
När dessa förslag finns framme är det dags att kalla
till allmänt möte (det första årsmötet), där föreningens
medlemmar tar formellt beslut om styrelse, stadgar,
verksamhetsplan och anslutning till DSF.
Redan nu är det en bra idé att kontakta kommunen,
som hjälper föreningar med förutsättningar för sin
verksamhet.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Företräder medlemmarna gentemot myndigheter, politiker och
samhället
Leder väg och skapar opinion i viktiga framtidsfrågor
Utbildar ideella ledare
Ansvarar för att utbildning håller hög kvalitet
Tillhandahåller utbildningsmaterial
Informerar medlemmarna genom förbundets officiella organ
Ger råd och service till olika kategorier av medlemmar
Argumenterar för danssportens samhällsnytta
Verkar för en dopningsfri idrott

Allmänt möte
Medlemmarna i en förening blir starkare tillsammans. På samma sätt blir en förening starkare som
medlem i ett specialidrottsförbund. DSF företräder sina medlemsföreningar och skapar förutsättningar för
danssport i Sverige. Ett naturligt nästa steg för en nybildad danssportklubb är att ansöka om medlemskap
i DSF. Figuren nedan visar idrottens medlemsorganisationer:

Förklaringar

RF
DF
SF
SDF
Fören

Medlem

RF

Riksidrottsförbundet

SF

Specialidrottsförbund, dvs DSF

DF

Distriktsidrottsförbund, dvs RFs
regionala organ

SDF

Specialidrottsdistriktsförbund, dvs
DSFs regionala organ,
danssportdistrikten

RF består av 71 SF som tillsammans har
220 000 medlemsföreningar

På det här stadiet är det viktigt att känna till vad som fordras av en förening för att kunna anslutas till
DSF. På DSFs hemsida finns en särskild digital ansökningsblankett som ska användas: Till ansökan om
anslutning ska bifogas:
a. Undertecknat protokoll från allmänt möte där ansökan om anslutning till DSF beslutats.
b. stadgar för föreningen.
c. i ansökan ska namn och kontaktuppgifter till ordförande, sekreterare, kassör samt
kontaktperson/idrottsansvarig uppges
d. bank-eller plusgiro måste finnas
e. organisationsnummer – om föreningen inte hunnit ansöka om detta, kan det göras via
medlemsansökan.
Observera att föreningens namn måste innehålla ordet förening, klubb eller sällskap. Detta är ett krav
från RF.
En allmännyttig förening med ett ideellt syfte leds av en styrelse utifrån antagna stadgar. Föreningens
ändamål ska vara allmännyttigt och föreningens avkastning ska användas i den allmännyttiga
verksamheten och får inte tillgodose enskilda medlemmars eller andra intressenters ekonomiska
intressen.
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Ansökan till DSF
För en anslutning till DSF ska en förening möta de krav som gäller för medlemskap enligt DSFs stadgar
Kap 7 §1. Dansklubben har ett ansvar för en organisation, en verksamhet med människor, aktiva och
ledare, men är också en juridisk person med dess förpliktelser.
Kap 7 §1 Medlemskap i förbundet
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RFs anvisningar (vilket även innebär uppgift om
föreningens organisationsnummer – RFs Stadgar) och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas på
grundval av RFs normalstadgar för idrottsföreningar.
2. Föreningen har dans i tävlings- och/eller motionsform i sin verksamhet och uppfyller även i övrigt de
särskilda villkor för medlemskap som framgår av dessa stadgar.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och Danssportförbundets stadgar,
tävlingsreglemente, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
5. Föreningen betalar de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden, RIN, enligt
reglerna i 15 kap RFs stadgar.

Förbundet äger rätt att vid prövning av medlemsansökan besluta att medlemskap skall beviljas på prov.
Föreningen skall under prövotiden lämna de upplysningar och medverka till den insyn i föreningen som
erfordras för bedömning av föreningens medlemskap i förbundet. Efter beslutad prövotid skall
förbundsstyrelsen fatta beslut om fortsatt medlemskap skall beviljas eller inte.
Föreningen och dansverksamheten
Föreningens syfte skall vara klart ideellt. Föreningen ska vara fristående, den får inte vara bulvan för en
privat näringsidkare som driver dansskoleverksamhet.
Huvudfunktionär i styrelsen (ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör) ska vara myndig.
Medlemskap förutsätter att föreningen har förutsättningar för att verka för en enligt vedertagna former
ordnad dansutbildning för sina medlemmar.
All träning i föreningens regi ska ske under ansvarsfulla former och av kunniga ledare för att trygga en
god säkerhet.
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Medlem i DSF
Genom sitt medlemskap i Svenska Danssportförbundet får föreningen möjlighet att anmäla deltagare till
kurser och utbildningar som förbundet arrangerar såväl centralt som regionalt. Förbundet tillhandahåller
utbildnings- och informationsmaterial samt företräder medlemsföreningarna gentemot myndigheter,
politiker och samhälle.
Varje klubb betalar en årsavgift till Förbundet. Årsavgiften fastställs vid förbundsstämman. Klubben
betalar också en årsavgift till sitt distrikt. Den avgiften kan variera både i storlek och beräkningssätt
mellan olika distrikt.
Förutom att betala årsavgift förbinder sig förening att följa DSFs och RFs stadgar och regelverk samt
varje år skicka in de uppgifter om föreningen som DSF efterfrågar.
Medlemskapet i DSF ger även tillhörighet till RF, som ger föreningen tillgång till:
•

En försäkring som ger ett grundskydd för föreningen. (RFs grundförsäkring)

•

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) som är avsett att stödja ungdomsverksamheten
mellan 7-25 år i föreningarna utgår för aktiviteter i föreningens regi.

•

IdrottOnline som är Riksidrottsförbundets (RF) datasystem för alla specialförbund och anslutna
idrottsföreningar. Baspaketet i IdrottOnline Klubb omfattar såväl medlemsadministration som en
egen hemsida och är kostnadsfritt för klubben.

•

Idrottslyftet - mer för fler är namnet på riksdagens satsning till idrottens barn- och
ungdomsverksamhet.

Läs mer om ovanstående på RF:s hemsida www.rf.se
Välkommen medlem!
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