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FÖRENINGSINFORMATION 2018
Svenska Danssportförbundet (DSF) är ett idrottsförbund som samlar Sveriges
Danssportföreningar.
Som medlemsförening i DSF har man vissa rättigheter:
• Föreningens medlemmar får delta på tävlingar, konferenser och i kurser som förbundet
arrangerar
• Medlemmar får delta på kurser anordnade av SISU
• Föreningens ledare samt licensierade dansare är automatiskt försäkrade via den
försäkring som DSF har i Folksam
• Medlemsförening har möjlighet att söka bidrag för att utveckla sin verksamhet
Att vara medlemsförening innebär dock att man också har vissa skyldigheter gentemot
förbundet:
• Medlemsavgift ska vara betald 31 januari varje år
• Årsrapport ska vara inskickad 31 december varje år
• För att föreningarnas dansare ska få tävla, krävs att tävlingslicens har betalats för året
• Övriga medlems- och sanktionsavgifter är betalda
• Föreningens stadgar ska stämma överens med Riksidrottsförbundets (RF) normalstadgar
för idrottsförening
• Medlemsregistret ska föras eller kunna läsas in i IdrottOnline
I denna broschyr finner ni mycket information som är bra för er förening och era medlemmar att
veta.

KONTAKT OCH MER INFORMATION
Har ni frågor, kontakta DSF kansli på telefon 08-699 60 00 eller via e-post kansli@danssport.se.
Vi har öppet måndag-fredag.
På www.danssport.se hittar ni mer information. Ni kan också prenumerera på vårt Nyhetsbrev,
vilket kommer ut en gång i månaden. Nyhetsbrevet hittar ni på hemsidan.
Ni finner oss även på Facebook: Svenska danssportförbundet och Instagram:
svenskadanssportforbundet.
Riksidrottsförbundet (RF) – tfn 08-699 60 00
SISU Idrottsutbildarna – tfn 08-699 60 00
Mer information kan ni även få på länkarna nedan:
Specialidrottsförbund (SDF)
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaDanssportforbundet/Kontakt/Hittaforening/
Distriktsidrottsförbund (DF) – www.svenskidrott.se/Forbundet/Hittadinforening/
SISU-distrikt – www.sisuidrottsutbildarna.se
2

MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgiften är obligatorisk för alla medlemsföreningar i DSF och är på 1 500 kr för
förening som har upp t o m 50 medlemmar. Förening som har mer än 50 medlemmar betalar
3 000 kr. Avgiften gäller per kalenderår. Enligt DSF:s stadgar ska avgiften vara betald senast 31
januari. I avgiften ingår deltagande för ett (1) ombud på DSF Förbundsmöte.
Som medlemsförening betalar man också en verksamhetsavgift. Den baseras på den
medlemsstatistik er förening redovisar i Årsrapporten. Om DSF inte får kännedom om
medlemsantal, kommer förbundsstyrelsen att ta särskilt beslut om årsavgift för aktuell förening.
I avgiften ingår bl a STIM och SAMI-avgifterna. För 2018 gäller följande medlems- och
verksamhetsavgifter:

För ny medlemsförening gäller att man för innevarande år betalar endast medlemsavgift.
Avgiften bestäms av vid vilken tidpunkt på året föreningen blir medlem (tertial 1 = 3 000 kr,
tertial 2 = 2 000 kr, tertial 3 = 1 000 kr). Fr o m januari nästkommande kalenderår betalas total
årsavgift enligt tabellen ovan.
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STIM och SAMI
Alla föreningar som använder musik på sina kurser m m måste betala till STIM/SAMI.
STIM representerar kompositörerna till musiken, SAMI representerar artisterna.
DSF har ett avtal med STIM/SAMI, vilket omfattar rätt att framföra inspelad musik vid
danskurser, dansuppvisningar och tävlingar som genomförs av DSF och deras
medlemsföreningar. Användande av Spotify Business ingår i detta avtal.
Det gäller inte vid ”öppen” dans där ickemedlemmar kan delta. Avtalet omfattar inte
heller levande musik.
ÅRSRAPPORT
I slutet av varje år ska varje förening rapportera in sin verksamhet till DSF. Årsrapporten
(föreningsrapporten) visar bl a föreningens medlemsstatistik.
Alla föreningars medlemmar ska läggas in i medlemsregistret som aktiva med namn och
fullständigt personnummer, inte bara de som har tävlingslicens. Gör man detta, kommer
medlemmarna automatiskt att räknas in i årsrapporten. Lathund för hur rapporteringen går till
finns på www.idrottonline.se.
Årsrapporten ska göras i IdrottOnline (IOL) och ska för 2018 vara inrapporterad senast
31 december. Läs mer om IdrottOnline nedan.
Föreningar som ännu inte har lösenord till IOL fyller i ett aktiveringsformulär på
www.idrottonline.se.
I samband med inskickandet av årsrapporten, är det viktigt att kontrollera att de adresser som
anges till föreningen och dess funktionärer är korrekta i IOL. Dessa ligger till grund för våra
utskick till er om viktig information. Bank-eller plusgiro måste också finnas med.
IdrottOnline (IOL)
IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation
och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån att
föreningen ska hitt allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister,
ansökan om LOK-stöd och Idrottslyftet, administration av utbildningar och tävlingar m m. RFanslutna föreningar får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt.
Det finns både lathund på hemsidan www.idrottonline.se och instruktionsfilmer på Youtube som
beskriver hur man gör de olika sakerna i IOL, t ex ansöka om LOK-stöd eller registrera
medlemmar i medlemsregistret.
En förenings medlemsregister omfattas av Personuppgiftslagen (PUL). För att bland annat
publicera personuppgifter ur registret på internet, krävs att den person vilken uppgiften avser,
lämnar sitt samtycke. Föreningen är ansvarig för de uppgifter som förs in i registret och är även
ansvarig för att samtycke till publicering inhämtas.
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Det är endast föreningens administratör som har tillgång till att se hela registret samt göra
ändringar. DSF kansli kan se registret men inte göra ändringar.
IOL är ett säkert system som obehöriga inte har tillgång till. Uppgifter i medlemsregistret lämnas
från centralt håll inte ut till någon tredje part. De kontaktuppgifter som finns i systemet används
av oss för utskick av central information, t ex om årsavgifter eller sökbara bidrag. Rena
reklamutskick förekommer inte.
Ekonomiskt stöd till föreningens verksamhet
I och med ert medlemskap i DSF, och därigenom Riksidrottsförbundet, är ni berättigade till att
söka de statliga bidrag för barn- och ungdomsverksamhet som finns:
• LOK – förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja
idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. LOK-stöd kan fårs för varje
aktivitet som är minst 60 minuter lång, där minst tre ungdomar deltar och där ni har en
ledare. För mer info; se www.svenskidrott.se.
• Idrottslyftet – Idrottslyftet är en satsning på svensk idrott för unga där ni som förening
kan ansöka om medel för att genomföra ett projekt för att utveckla er befintliga
verksamhet.
• För att ansöka om medel loggar föreningen in på sin egen hemsida i IOL. Där finns en flik
som heter ”Idrottslyftet” och via den tar man sig vidare till aktuella sökformulär. På sidan
hittar man också föreningens tidigare inskickade ansökningar/utbetalningar samt
återrapporter. För mer information; se länk
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaDanssportforbundet/ForForeningen/Idrottslyftet/

Dans.se
Dans.se är ett webb-baserat tävlingsadministrativt system som DSF använder för licenshantering
och anmälan till tävling. Varje förening utser en tävlingsansvarig, som får en inloggning till
systemet av DSF kansli. För mer information; se www.dans.se.
SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund, som arbetar med bildning och utbildning
inom idrotten, och verkar för att stimulera människors lärande. SISU består av tre delar: ett
studieförbund, ett förlag och en idrottsfolkhögskola. För mer information; se
www.sisuidrottsutbildarna.se.
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TÄVLING
Tävlingslicens
Tävlingslicens är en obligatorisk avgift för alla dansare som vill tävla, oavsett ålder. För att få en
tävlingslicens, måste du vara medlem i en av DSF:s medlemsföreningar. Ansökan om licens görs
via www.dans.se. Ansökan ska godkännas av tävlingsansvarig i föreningen innan DSF godkänner
den. Betalning av licensavgiften görs av föreningen till DSF bankgiro 637-8608. Följande
licenstyper finns:
- låg licens 50 kr
- hög licens 300 kr
- vid uppgradering från låg till hög licens under kalenderår betalas mellanskillnaden.
För att få tävla, måste licensen vara registrerad vid anmälan till tävling. Undantag finns för Rtävling; se DSF tävlingsreglemente på www.danssport.se.
Byte av föreningsrepresentation kan bara göras vid hel- och halvår. Om bytet ska göras per
1/7, ska anmälan om bytet göras senast den 15/6 till DSF kansli genom att nya föreningen
ansöker om tävlingslicens för dansaren samt betalar en administrationsavgift på 200 kr.
Antidoping
Den som tävlar i Danssport och tar någon form av medicin måste kontrollera att läkemedlet är
tillåtet. Om läkemedlet inte är tillåtet så finns det ett dispenssystem som tillkommit för att
idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna
utöva sin idrott. För att veta om du behöver söka dispens måste du som idrottare veta vilken
nivå du tillhör. För övrig information; se bifogad fil.
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaDanssportforbundet/Alltomtavling/Antidoping/
Maximal anmälningsavgift på tävling
250 kr per dansare på SM (300 kr om anmälan gäller mer än en (1) dansgren)
2 000 kr per lag för SM i Lag
100 kr per dansare på R-tävling
150 kr per dansare på övriga tävlingar (200 kr om anmälan gäller mer än en (1) dansgren, vilket
för Tiodans innebär att max avgift i GP-tävling blir 200 kr om man ställer upp både i Latin &
Standard).
(Avgifterna gäller ej internationella tävlingar i Sverige)
Särskild administrativ tävlingsavgift
Vid önskemål om uppläggning av tävling i Dans.se som inte är en tävlingsform inom DSF, tas en
administrativ avgift ut om 500 kr/tävling.
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Sanktions- och Arrangörsavgifter för Tävling
Tävling

Sanktionsavgift Arrangörsavgift 5

Liten R-tävling (<= 30 deltagare) 1

0 kr

0%

Medelstor R-tävling (<= 100 deltagare) 2,3 0 kr

20%

Stor R-tävling (> 100 deltagare) 2,3

500 kr

20%

Allround

500 kr

20%

DM 4

500 kr

20%

Nationell (ej SM)

1 500 kr

20%

GP BRR

3 000 kr

20%

GP Tiodans

1 000 kr

20%

1. Liten R-tävling får man arrangera utan kostnad på samtliga N- och GP-tävlingar som tillägg (t.ex.
Barnklassen i pausen för att kunna ge dem mer möjlighet att tävla). Liten R-tävling söker man speciell
sanktion för (max 30 deltagare). Får även arrangeras som enskild tävling.
2. Vid N eller GP + R(medelstor/stor) räknas det som två separata tävlingar där sanktions och
arrangörsavgift betalas separat för de två tävlingarna.
3. Som förening får man ej sätta tak på en tävling till 100 dansare. Om förening eller tävlande vill anmäla
sig skall de ha den möjligheten. Man betalar arrangörsavgift från dansare nummer 1.
4. DM kan arrangeras tillsammans med valfri storlek av R-tävling (aktuell storlek på R-tävlingen
bestämmer avgiften för R-tävlingen).
5. Procent av inbetalda anmälningsavgifter.
Protestavgift samt avgift vid inställd tävling
Protestavgift 500 kr (hela beloppet återbetalas vid bifall av protesten)

Inställt SM 20 000 kr
Inställd GP 7 500 kr
Inställt DM 5 000 kr
Inställd R-tävling (vid annan anledning än för få par, enligt Tävlings- och
Evenemangskommitténs, TEUK, bedömning) 1 000 kr
Inställda övriga tävlingar 5 000 kr
För övrig information; se DSF tävlingsreglemente och tävlingsbestämmelser på
www.danssport.se.
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TÄVLANDE UTOMLANDS
WDSF-tävlingar
För dansare som ska tävla i Tiodans i högsta klass på WDSF-tävlingar utomlands (och i Sverige)
finns vissa krav:
• Dansaren måste ha en godkänd tävlingslicens hos DSF
• Dansaren ska tillhöra högsta klass
• Varje dansare måste ha ett WDSF eCard. Ansökan om kortet görs digitalt på WDSF:s
hemsida, www.worlddancesport.org. Här är länk till sidan om ansökan eCard
https://ecards.worlddancesport.org/
• Information om tävlande utomlands ska skickas till DSF kansli i god tid innan tävling.
Dansarnas namn, datum och tävling ska uppges.
Byte av representation
Dansare som har för avsikt att tävla för ett annat land, måste kontakta det landets
Danssportförbund, som i sin tur skickar en förfrågan till DSF om transfer till det nya landet.
Dansare från ett annat land som har för avsikt att tävla för Sverige, måste först tillhöra en av
våra medlemsföreningar, som i sin tur informerar DSF om dansarens namn, födelsetid och
senaste klubb i utlandet. DSF skickar en förfrågan till det andra landets Danssportförbund om
transfer av dansaren till Sverige.
WRRC-tävlingar
För dansare som ska tävla i BRR-danser på WRRC-tävlingar utomlands (och i Sverige) gäller
följande:
Par/trior som önskar delta i öppen utländsk tävling ska via sin medlemsförening sända anmälan
till DSF för godkännande och vidarebefordran. WRRC-licens kostar 25 Euro. DSF betalar licensen
till WRRC och fakturerar sedan dansaren för avgiften.
WADF-tävlingar
DSF är medlem i organisationen WADF! Där kan DSF´s dansare tävla internationellt utan att
tillhöra eliten! Att åka på internationell tävling är roligt, utvecklande och inspirerande!
Dansare som önskar delta ska via sin medlemsförening sända in anmälan angående vilken
tävling det gäller till kansli@danssport.se med uppgifter om namn, födelsenummer
(ÅÅÅÅMMDD), och gren/ar man önskar delta i. WADF licens kostar 10 Euro.

UTBILDNING
Sanktionsavgift utbildning
Grundavgift för alla utbildningar (DSF)
500 kr
En rörlig sanktionsavgift om 100 kr per deltagare och dag debiteras. Antal dagar baseras på de
fastställda antal dagar per utbildning i enlighet med vid varje tidpunkt gällande
utbildningsprogram, som bestäms av Utbildningskommittén.
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Hur fördelas pengarna i DSF?
Avgifter
Som förening betalar du flera olika avgifter till förbundet. Det är bl a medlems- och
verksamhetsavgift, sanktions- och arrangörsavgift i samband med tävling, licensavgift,
sanktionsavgift för att hålla utbildning.
Dessa avgifter går dels till våra kommittéer som arbetar med utveckling, utbildning och
rekrytering, dels till bredd- och elitverksamheten samt till kansliets administration av tävlingar,
kurser/konferenser, bidragsansökningar, licenshantering, spridning av information, ekonomisk
hantering
Bidrag och stöd
Svenska Danssportförbundets verksamhet bedrivs också med hjälp av statliga bidrag
som fördelas av Riksidrottsförbundet (RF). Dessa bidrag baseras bl a på hur stor
ungdomsverksamhet som finns inom danssport, hur många utbildningstimmar som bedrivs och
hur många medlemmar som finns i hela vår organisation. Detta underlag hämtas från våra
föreningars årsrapporter och IdrottOnline. Därför är det så viktigt att våra föreningar gör sin
årsrapport korrekt och inom föreskriven tid.
Vi får också ett elitstöd från RF som går till elitverksamhet och elitsatsningar. Elitverksamheten
är viktig. Sportsliga framgångar på elitnivå uppmärksammas och ökar rekryteringen av nya
dansare, både på tävlingsnivå och inom motions- och socialdansen.

FÖRMÅNER FÖR FÖRENING INOM DSF
Medlemskap i DSF, och därmed även RF, ger tillgång till ett antal olika resurser:
Försäkringar
RF:s Grundförsäkring
- Ansvarsförsäkring
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
- Rättsskyddsförsäkring
- Patientförsäkring
- Olycksfalls- och krisförsäkring för ledare och funktionärer
DSF:s olycksfallsförsäkring
Licenshavare i DSF är försäkrad vid träning, tävling och uppvisning anordnad av DSF, distrikt
eller förening inom DSF. Försäkringen täcker även personskada vid resa direkt till och från
evenemanget.
Ovan nämnda försäkringar är kostnadsfria för föreningar i DSF.
För mer information; se http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/forsakringgenomrf
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Bidrag att söka
- Lokalt aktivitetsstöd. Sökes för barn- och ungdomsverksamhet hos RF samt er kommun.
- Idrottslyftet. Ett bidrag att söka från DSF för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet.
- Även RF har stipendier att söka; se bifogad länk
http://www.svenskidrott.se/Stipendierochutmarkelser/
Utbildning
- Utbildning för tränare och ledare.
- Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas kursutbud. Ert lokala distrikt erbjuder div kurser för
föreningar, tränare etc. Distriktet kan ge rabatterat pris på ert utbildningsmaterial, erbjuda
studiecirklar speciellt för er osv. Ert distrikt samt kurser hittar nia via
www.sisuidrottsutbildarna.se.
Idrottsavtal
RF har slutit avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och
tjänster till idrotten. Dessa inkluderar även våra medlemsföreningar. För mer information; se
bifogad länk
http://www.svenskidrott.se/Avtalforidrotten/
Administrativa fördelar
- Tillgång till egen hemsida och administrationsverktyg i IdrottOnline inklusive support.
- Juridisk rådgivning kopplat till föreningsverksamhet.
- Erhålla viktig och nyttig information via e-post
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