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Utbildningskommittéen
Hej alla dansare i vårt avlånga land!
Jag heter Susanne Gyllander och är ny ordförande i Utbildningskommittén. Med mig har jag
Pelle Ålander, Margaretha ”Puppa” Hofaard, Sven Hämberg och lika nya som jag är har vi
Mats Ivarsson och Jonny Svensson.
Nettan Caspersen är vår kontaktperson in i Förbundsstyrelsen.
Vi arbetar bl. a med att sanktionera utbildningar, arrangera träffar för utbildarna och ser till att
material blir uppdaterat.
Aktuellt just nu är en utbildarträff för alla buggutbildare i DSF 15-16 mars i Göteborg där de
kommer att vidareutveckla utbildnings materialet i bugg.
Dessutom kommer vi nu i dagarna ut med en enkät till alla utbildare i DSF för att se aktuellt
status.
Vi skulle vara jättetacksamma om alla distrikt, eller klubbar där det ej finns distrikt, kan skicka
in aktuella adresser, telefonnummer och mailadresser på sina utbildningsansvariga.
Detta för att vi på ett bra sätt ska nå ut med aktuell information till rätt person.
Är det något ni vill att vi tar upp på våra möten får ni gärna skicka in det via mail eller post till
kansliet. Dock minst två veckor före mötet.
Planerade möten under våren är: 11 april, 13 maj och 1 juni.
Vi önskar alla en underbar dansvår.
Susanne Gyllander
Ordförande i Utbildningskommittén
sus@obrk.nu
070-311 65 13

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
German Open Championships, IDSF International Open Standard och Latin 17-23 augusti,
Rosengarten Mannheim, Tyskland. Anmälan senast 20 juni
European Cup B-Klass Rock´n Roll, 24 maj, Weiz, Österrike. Anmälan senast 30 april.
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Övrigt
Förtjänstmärken
Förbundsstyrelsen har beslutat att tilldela förtjänstmärken till följande personer:

Brons
Eva Sjöberg
Weine Ekström
Elisabeth Rosengren
Ronny Tollestam
Berit Ekström
Åke Nilsson
Torbjörn Scott

Ny personal på kansliet
Vi välkomnar Liselott Hansson som fr o m 1 april arbetar 80%
på kansliet som kanslist.
Arbetsfördelning på kansliet.
Thomas Claesson (kanslist):
08-605 64 22

Licenser och posthantering
licens@danssport.se

Liselott Hansson (kanslist):
08-605 64 22

Nationella tävlingar, Utbildning samt adressregister
utbildning@danssport.se

Jessica Rosén (kanslichef):
08-605 64 23

Ekonomi, Internationella Tävlingar samt övriga
ärenden. kansli@danssport.se

Bilagor till DSF- Nytt mars
ð Inbjudan Jiversbuggen 24/5
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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
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