November 2002

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 12 - 13 april 2003 i Uppsala
Mer information, fullmakter m m kommer i DSF-Nytt december
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m m)
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundet tillhanda
senast den 1 december 2002. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad
medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorganen.
Förslag från röstberättigad föreningsmedlem skall insändas genom vederbörande
förening tillsammans med dess utlåtande.
Inbjudan till seminarium om förändringar i tävlingsreglemente och
tävlingsbestämmelser 2003
Plats:
Vara i anknytning till tävlingshallen Alléhallen.
Tid:
Söndag 2002-11-24 klockan 10.00
Deltagare avgift: 50kr betalas vid ankomst.
Föranmälan: Föranmälan görs på E-post dsf@post.utfors.se eller fax 08-795 73 40.
De som är föranmälda har företräde övriga i mån av plats.
Innehåll:
Genomgång av förändringarna i tävlingsreglementet och de
dansmässiga konsekvenserna av för ändringarna i
tävlingsbestämmelserna.

Valberedningen
Vi vill påminna distriktsförbunden och föreningarna om att ni har möjlighet att lämna
in förslag på personer för val till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter till
DSF:s styrelse:
Vid förbundsmötet 2003 går mandattiden ut för:
Ordförande
Styrelseledamot

Lars-Göran Göransson
Nettan Caspersen
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Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Per-Olof Larsson
David Borg
Kerstin Karlsson
Elin Lindgren
Mindi Lundqvist

Förslag på kandidater ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 december.

Tävlingskommittén BRR
Arrangör för SM i BRR 2003 är SDK Laxbuggarna i Halmstad.

Tävlingskalender
Som bilaga till detta nummer av DSF-nytt så medföljer den preliminära
tävlingskalendern för våren 2003. Tänk på att den endast är preliminär och att det är
inbjudan till tävlingen som gäller.
Vill ni arrangera tävling under något av frågetecknen så är ni välkomna att diskutera
detta med Tävlingskommittén BRR.

Sanktionsansökan tävlingar år 2004
Nu är det tid att tänka över vilken tävling ni vill arrangera år 2004. Sanktionsansökan skall
vara förbundet tillhanda senast den 15 februari 2003. På den bifogade tävlingskalendern för
2004 finns inga markerade GP-tävlingar. Avsikten är att TK BRR skall fördela GP-statusen
efter det att vi har tagit del av sanktionsansökningarna. på den bifogade
ansökningsblanketten finns två rutor för att markera om man kan respektive inte kan tänka
sig att arrangera en tävling där någon/några klasser får GP status.
När det gäller innehållet på respektive tävling (klasser och discipliner) på respektive tävling
så får man givetvis komma med egna önskemål. Vi kan dock inte garantera att dessa
kommer kunna beaktas eftersom vår målsättning är att få så jämn fördelning över tävlingarna
som möjligt och att dessa ska vara max sex timmar långa. Detta betyder i klartext att i norra
Sverige har vi lättare att acceptera tävlingar med flera klasser/discipliner än i mellan och
södra Sverige.

Domarexamination
Nu är det dags för examination av domare. Helgen är den 18 – 19 januari i
Stockholm. Sparat inbjudan kommer. De intresserade som inte har fått en inbjudan
senast den 22 november hör av er till kansliet.

Juridik
Bifogat detta nummer så finner ni den lista på vilka föreningar som fullgjort sina
plikter t o m den 31 oktober 2002.
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Övrigt
Aktuellt från kansliet.
Kansliet stängt!!
Kansliet har julstängt vecka 52 och vecka 1. Vi återkommer den 7 januari.
Brådskande ärenden hänvisas till förbundsstyrelsen.

Licens 2003
aviseringslista ska Ni använda för nysökning av licenser för 2003. Kontrollera att föreningens namn
och adress samt att uppgifterna på respektive dansare stämmer, om inte – stryk och ändra. Det går
bra att ändra licensnivå på denna lista också, tex om er dansare ska ha höglicens istället för låg etc.
Kontrollera stavningen på namnet noggrant. Stryk de dansare som inte ska ha licens för 2003.
Längst ner på aviseringslistan ska Ni fylla i antalet dansare på lista som ska ha ny licens och det
belopp ni ska betala samt underteckna aviseringslistan. Skicka därefter listan till Svenska
Danssportförbundet, Idrottens Hus, 123 87 Farsta och sätt in beloppet på DSF:s PG 65 93 14-9.
OBS! Tänk på att föreningen sätter in hela beloppet samtidigt.
Ska ni söka licenser för dansare som inte finns med på aviseringslistan gör Ni det på den vanliga
licensansökningsblanketten.
Även under 2003 kommer licenserna att vara Sportkortet. Dessa skickas direkt hem till dansaren och
handläggningen av licenser tar ca 4 veckor efter det att ansökan och betalningen inkommit till kansliet(
med reservation för längre handläggningstid för årets första månader).
Bilagor till DSF- Nytt november
ð Inbjudan Rocksulans GP 15/2
ð Inbjudan Selex buggen 16/2
ð information 15-16/2
ð Inbjudan Svenljungabuggen 16/2
ð Inbjudan Potatisbuggen 22/2
ð Inbjudan Hedemorabuggen 22/2
ð Inbjudan Ebba Quppen 1/3
ð inbjudan Ebba Quppen 2/3
ð Information Ebba Quppen 1-2/3
ð Inbjudan Grundl. Funk utb 11/1
ð Inbjudan Basblock dag 1 11/1
ð Inbjudan Basblock dag 2 kursl 12/1
ð Inbjudan Basblock dag 2 trän. 12/1

ð Inbjudan Tävlingsorg 12/1
ð Inbjudan Kursled. utb bugg 2 18-19,25-26/1
_ Inbjudan Partränarutb. bugg 1 18-19/1
ð Inbjudan sekreteriatsutb BRR 8-9/2
ð Inbjudan Basblock 8/2
ð Inbjudan Basblock del 2 kursledare 9/2
ð Inbjudan sekreteriatsutb BRR 15-16/2
ð Årsavgifter m m
ð Formulär förtjänstmärke
ð Prel tävlingskalender våren 2003 BRR
ð Sanktionsansökan BRR 2004
ð Inbjudan DM samt sluten tävling (endast fören.
i NVDSF, MNDSF, Västmanland och Uppland)

Idrottens Hus, 123 87 FARSTA, Tel 08-605 64 22, 08-605 64 23
Telefontid: måndag – fredag 10.00-12.00
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
utbildning@danssport.se
licens@danssport.se
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