November 2003

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m.m.) skall vara
förbundet tillhanda senast den 1 december 2003. 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.

Valberedningen informerar
Valberedningen 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 2004 går mandattiden ut för:
Ordförande
Lars-Göran Göransson
Styrelseledamot
Lars Granström
Styrelseledamot
Ted Heikura
Styrelseledamot
Georg Andrésen
Suppleant
Mindi Lindquist
Suppleant
Elin Lindgren
Suppleant
Harri Levänen
Fyllnads val för Ledamöter som har avgått i förtid:
Styrelseledamot
Johanna Svensson
Ett år kvar av mandattiden har:
Vice Ordförande
Per-Olof Larsson
Styrelseledamot
Kerstin Karlsson
Förslag på kandidater ska vara va lberedningen tillhanda senast den 1 december.

Kansliet har flyttat
Flytten inleddes i början av november och vi sitter nu i nya, fräscha lokaler i
anslutning till Morgana Hotell i Farsta . Vi beklagar den något nedsatta
arbetskapaciteten i början på månaden, men vi har gjort vårt allra bästa för att
komma ikapp med allt som hamnade lite på efterkälken.
Ni är alla varmt välkomna upp till det nya kansliet!
Den nya adressen är:
Svenska Danssportförbundet
Idrottshuset
Mårbackagatan 19
123 43 FARSTA
Tel: 08- 683 30 22
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Internationellt
Inga internationella inbjudningar har inkommit den senaste tiden.

TK-BRR
TK-BRR har möte första vecka varje månad. Ärenden som skall behandlas skall
inkomma senast den 25 månaden innan. Endast riktigt akuta ärenden behandlas
däremellan.

Lön och ersättning inom BRR!
Förbundsstyrelsen har tidigare under hösten beslutat om nya arvoden inom BRR
gällande från 040101. Efter det att de tidigare beslutade arvoden publicerats så har
synpunkter och idéer framkommit som har påverkat FS att skriva om dessa regler.
Det som skiljer mellan dessa beslut är sättet att kompensera de uppdragstagare som
får en skattekostnad på sin resersättning samt att ordet lön istället för arvode har
använts för att göra texten tydligare.
Läs vidare i bifogad som bilaga eller på www.danssport.se

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
e-mail.
Redan det förra numret gjorde vi ett försök att parallellt med pappersexemplaret
sända ut ett digitaliserat. På detta sätt hinner vi med god marginal upptäcka olika
”barnsjukdomar”. För att detta ska fungera som önskat ber vi alla Er som inte redan
har gjort det att sända in rätt e-mailadress till kansli@danssport.se .
Med den digitala versionen medföljer inga bilagor, allt finns att hämta på hemsidan!

Diskussionsforum
Förbundet har öppnat ett diskussionsforum på hemsidan. Här kan ni 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. För att ni skall få full nytta av forumet så är det
fördelaktigt att ni registrerar er även om ni endast avser att läsa.

Förändringar tävlingsreglemente och tävlingsbestämmelser!
Förbundsstyrelsen har beslutat om förändringar i tävlingsreglementet gällande från
040301. Beslutet innehåller förändringar inom fyra områden i reglementet.
A) Domaretik
Av och till förekommer kritik mot domares beteenden. I några fall är kritiken av sådan
art att förbundet bör reagera.
Vi har hittills i alla bestraffningsärenden ”lutat oss mot” 14 kap i RF:s stadgar. Vårt
problem har varit att ur den s.k. brottskatalogen i 2§ välja förseelse att åberopa. RIN
har i ett par fall underkänt våra bestraffningar på formella grunder. I katalogen finns
det dock en förseelse beskriven som skall kunna hålla för granskning hos RIN. Det är
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punkt 14: ”den som brutit mot SF:s eller SDF:s tävlingsregler eller
tävlingsbestämmelser”. Slutsatsen blir alltså att vi bör komplettera dessa våra
dokument så att de kan åberopas vid ett kommande bestraffningsärende.
Styrande för domarnas arbete skall vara etiska regler som innehåller allmänt
acceptabla regler för domares beteende. Ett första underlag till sådana regler finns.
Arbetet med att få fram en slutlig version går dock mycket långsamt.
I avvaktan på att fullständigare etikregler för domare utarbetas har FS beslutat
följande enkla etikregler:
Domaren skall under tävlingens genomförande:
• ej påverka tävlande vare sig i sin roll som domare eller i förekommande fall som
tränare.
• ej vistas i träningshall eller omklädningsrum utan giltigt skäl.
• ej påverka kollegor under pågående tävling.
• uppträda värdigt
För att uppnå detta kompletteras även tävlingsreglementet med:
3.9.5 Domares ansvar
Domare skall följa av DSF fastställt bedömningsreglemente och etikregler.
3.5.1
…..
I tävlingslokalen skall ett avskilt/reserverat utrymme finnas för domarna.
B) Byta ordet Disciplin mot gren (även i tävlingsbestämmelserna)
DSF har sedan länge använt benämningen ”disciplin” på våra olika danser.
Förmodligen är detta en kvarleva från en slarvig översättning från engelska. En av
konsekvenserna blir att vi får den föga trevliga och lätt missuppfattade benämningen
”disciplinansvarig” på en person som vid något tillfälle blir delat ansvarig.

C) Reklam på tävlingsdräkt inom tiodans
IDSF tillåter reklam från två sponsorer. Vi anpassar våra regler där efter.
Texten i reglementet ändras enligt följande:
4.2.4 Reklam på tävlingsdräkt
…………….max 40 cm2/sponsor från högst två sponsorer appliceras………..

D) uppflyttningspoäng vid slutna tävlingar
Texten i dagens reglemente är oklar, speciellt sedan de nya klasserna Nationell och
Internationell införts
Texten i reglementet ändras enligt följande:
2.9 Slutna Tävlingar
……
….. samtliga klasser i regelgrupp 4, 5 och 6 samt Nationell klass, dock ej A, B och
Internationella klasser.
…….
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Förbundsstyrelsen har beslutat att TK BRR får använda dessa nya regler för
tilldelning av uppflyttningspoäng redan från 040101 i strid med tidigare beslut om att
förändringar i tävlingsreglementet skall publiceras 3 månader för ikraftträdandet. FS
motiverar detta beslut med att det är en positiv förändring och att det vore djup
olyckligt med olika regler för de slutna tävlingar som arrangeras i samband med DM
under första kvartalet 2004.
Det kompletta tävlingsreglementet och tävlingsbestämmelserna finns att läsa
på www.danssport.se

Licens 2004
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, Idrottshuset, Mårbackagatan 19,
123 43 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 2004 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).

Förtjänsttecken
Det är nu hög tid att lämna förslag på personer som har gjort ett förtjänstfullt arbete
för danssporten, för att dessa skall kunna belönas med förbundets förtjänstmärke.
Förslag på person som skall tilldelas förtjänstmärke kan endast lämnas av styrelse i
förening, distrikt eller förbund. Det skall göras på speciell blankett som skall innehålla
uppgifter om den föreslagnes namn, adress och föreningstillhörighet samt uppgift om
de meriter som åberopas och motivering på separat blad.
Blanketten skall vara DSF:s kansli tillhanda senast den 1 februari.
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Bilagor till DSF- Nytt november
ð DM Västmanland 31/1 2004
ð Lilla Bergslagsbuggen 31/1 2004
ð DM Uppland 31/1 2004
ð Lilla Nipbuggen 1/2 2004
ð DM MNDSF 1/1
ð Hedemorabuggen 14/2
ð Info Hedemorabuggen
ðCalmarebuggen 6/3 2004
ð Selex GP 13/3 2004
ð Storsjöbuggen 27/3 2004
ð Vara GP 21/2 2004
ð Varabuggen 22/2 2004
ð Hjorovision Dance Contest 28/2 2004
ð EBBA Quppen 28/2 2004
ð EBBA Quppen 29/2 2004
ð Info/bokningsblankett EBBA Quppen
ð Information om DSF förtjänstmärke

ð DM Småland/Blekinge 6/3 2004
ð DM Skåne 6/3 2004
ð Karlstadbuggen 14/3 2004
ð Kursledarutbildning Bugg steg 2, Vilhelmina,
2-5/1 2004
ð Basblock del 1, Delsbo, 4/1 2004
ð Basblock del 2 KL, Delsbo, 5/ 2004
ð Basblock del 2 PT, Delsbo, 6/1 2004
ð Tävlings.org.utb., Delsbo, 5/1 2004
ð Grundläggande Funk.utb., Delsbo, 4/1 2004
ð KL-utbilding Bugg Nybörjare, Delsbo
3-6/1 2004
ð Sekretariatsutb., Delsbo, 4-5/1 2004
ð Aviseringslista licenser 2004
ð Maximala löner och ersättningar gällande
BRR-uppdrag

Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 83 FARSTA,
Tel 08-683 30 22
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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