Augusti 2003

Juridiska kommittén
Information om avstängning
Sedan en anmälan kommit in mot Per Palmgren beslutade förbundsstyrelsen den 15
juni om att avstänga honom för en tid av 3 månader från all verksamhet som
anordnas av Danssportförbundet eller någon organisation som tillhör förbundet.
Avstängningen upphör den 18 september.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
World-Cup Youth/Juniors Europa-Cup B-klass, Schweiz 27 september, Anmälan senast 6/9
VIII Malta Open Dancesport Chamionships, Malta, 29-30 november, Anmälan senast 7/11
Austria Open Wienna, Österrike, 13-16 november, Anmälan senast 1/10
Baltic Cup, Polen, 25-26 oktober, Anmälan senast 5/10

Tävlingskommittén BRR
Arrangör sökes
TK BRR söker arrangör för SM i BRR 2004. Hör av er till
kommittén om ni är intresserade av att anordna nästa års SM.

DSF-Nytt augusti 2003

Tävlingskommittén Tiodans
Ändrat datum för SM i Tiodans
Vi ber er observera att nytt datum för SM i tiodans är den 8 november 2003. SM i
tiodans kommer att genomföras i samband med tävlingen Solnapokalen.

Utbildningskommittén
Utbildarträff 2003
Som vi tidigare har påannonserat så kommer vi att förlägga en utbildarträff för alla
utbildare för DSF. Den kommer att vara på Elite Hotel Strandbaden i Falkenberg den
1-2 november 2003.
Program och närmare information skickas brevledes under september månad till alla
utbildare

Övrigt
DSF-Nytt digitaliseras
DSF-Nytt antar ny skepnad från årsskiftet. Kansliet kommer då att upphöra med
pappersexemplaren av informationsbladet och istället sända ut det digitaliserat per email. För att detta ska fungera som önskat ber vi alla er sända in rätt e-mailadress
senast den 19 september till kansli@danssport.se .
Redan i oktober kommer vi att parallellt med pappersexemplaret sända ut ett
digitaliserat exemplar. På detta sätt hinner vi med god marginal upptäcka olika
”barnsjukdomar”.
Kansliet flyttar
Eftersom Idrottens Hus i år har bytt ägare, som i sin tur passat på att höja hyrorna,
har det bestämts att kansliet flyttar under hösten.
Flytten inleds i mitten av december och beräknas vara helt klar till årsskiftet. Detta
kommer att medföra en något nedsatt arbetskapacitet under en kort period och vi
hoppas att ni kan ha överseende med detta. Vi återkommer med ny adress och
telefonnummer.
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Diskussionsforum
Förbundet har öppnat ett diskussionsforum på hemsidan. Här kan vi diskutera alla
frågor som berör danssport och Svenska Danssportförbundet. Ni når forumet på
www.danssport.se/forum eller genom länk på första sidan. Välkommen att bidra till en
utvecklande diskussion.
Ny personal
Vår duktiga kanslichef Jessica Rosén har sedan 1 augusti tjänstledigt för studier och
kommer under hösten att ersättas av Ivannia Reveco.
Ivannia har tidigare jobbat på if... Stockholm Opens kansli och vi tror att hon kommer
att klara uppgiften med galans. Vi riktar henne ett varmt välkomnande.
Bilagor till DSF- Nytt Augusti

ðInbjudan Gevalia Open 27/9
ðInbjudan Växjöbuggen 11/10
ðInbjudan Västkustbuggen 11/10
ðInbjudan Dansgala i Tanum 11/10
ðInbjudan Höstbuggen 18/10
ðAnmälningsblankett Höstbuggen
ðInbjudan Ulricabuggen 18/10

ðJuridiska kommittén informerar
ðInbjudan Wetternbuggen 13/9
ðInbjudan Boråsbuggen 27/9
ðInbjudan Altirasnurren GP 8/11
ðInbjudan Altirasnurren 9/11
ðAnmälningsblankett Altirasnurren
ðInbjudan SolnaPokalen 8/11
ðInbjudan SM 10-dans 8/11
ðInformation Mornington Hotel
ðInbjudan Arlabuggen 15/11
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