November 2004

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m.m.) skall vara
förbundet tillhanda senast den 1 december 2004. 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.

Hjälp valberedningen
Valberedningen vill inte uppleva ett år till utan förslag på människor som skulle vara
intresserade av att jobba med dans, så nu vill dom ha hjälp i god tid av er där ute i
landet. Det är viktigt att förslagen är genomtänkta och att personen besitter en
kompetens som kan vara till nytta för ett förbund. Hör gärna av Er till Torbjörn
Gustavsson via mail, gdsk67@hotmail.com så tar han eller någon annan ur
valberedningen kontakt med er.
Vid förbundsmötet 2004 går mandattiden ut för:
Ordförande
Lars-Göran Göransson
Styrelseledamot
Per-Olof Larsson
Styrelseledamot
Kerstin Karlsson
Styrelseledamot
Jan Lund-Jensen
Suppleant
Björn Lundqvist
Suppleant
Thorild Jansén
Suppleant
Elisabeth Arrén-Knutsson
Ett år kvar av mandattiden har:
Styrelseledamot
Lars Granström
Styrelseledamot
Ted Heikura
Styrelseledamot
Georg Andrésen

Internationellt
•
•

Acropolis Open 18 dec i Aten, sista anm.dag 5 dec
IDSF Youth Latin och Standard 6 feb 2005 i Antwerpen, sista anm.dag 15 jan
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VO Dans BRR / utbildning
Inom kort kommer det att finnas en kursanmälningsblankett som man kan skriva i
och sedan maila vidare. Använd denna, det underlättar för Kursansvariga.
Nytt är också att det kommer att finnas en ”intresseanmälsningblankett” för
utbildningar. Denna skall vara ett hjälpmedel för dig som är utbildningsansvarig i
klubben eller distriktet
Planera redan nu vårens utbildningar.

Juridiska
Årsredovisningar och rösträtt
Senaste datum för att fullgöra föreningens alla förpliktelser för att kunna få rösträtt vid
kommande FM är nu passerat. Totalt 110 föreningar har klarat ”hindret”. Enligt tidigare praxis
kommer också under året nytillkomna föreningar att få rösträtt. Det handlar för närvarande
om 2 st. Ytterligare någon kan eventuellt tillkomma senare.
Vi vill också påminna om att en komplett redovisning, erlagd årsavgift och insänd
statistikblankett är en förutsättning för att föreningens medlemmar skall få delta i
tävlingar (tävlingsreglementet 2.2).

Licenser och antidopning
I samband med att nu gällande licenser förnyas kommer alla dansare att med sin
namnteckning få bekräfta att de är införstådda med de gällande antidopningreglerna.
Varje förening har ansvaret för att dess dansare blir informerade. Särskild information
om detta går ut tillsammans med den sammanställning som kommer att distribueras i
vanlig ordning. Licensansökningar som inte åtföljs av namnunderskrifter
kommer inte att beviljas.
Ansökan om ny licens görs på en ny blankett.
För en sådan ansökan gäller självfallet samma rutiner när det gäller
antidopningförsäkran. Till varje ansökan skall bifogas en blankett där de sökande
bekräftar att de känner till antidopningsreglerna.
Ansökan om föreningsbyte
När dansare byter föreningsrepresentation under ett kalenderår skulle man tidigare
fylla i en särskild blankett. Detta behövs inte längre. Denna blankett utgår. I stället
skall den nya blanketten för licensansökan användas och blanketten där de sökande
bekräftar att de känner till antidopningsreglerna bifogas.
Det är naturligtvis en självklarhet att dansaren ändå klarar ut eventuella
mellanhavanden med sin tidigare förening.
Alla nya och reviderade blanketter som nämnts ovan kommer att finnas tillgängliga
på förbundets hemsida.
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Övrigt
Licens 2005
Aviseringslista som nyligen har skickats ut ska Ni använda för nysökning av licenser
för 2005. 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, t ex om er dansare ska ha hög licens istället för låg
etc. Kontrollera stavningen på namnet noggrant. Stryk de dansare som inte ska ha
licens för 2005.
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.
OBS! Glöm inte bort underskriften från dansarna, se informationen från Juridiska.
Även under 2005 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.

Kansliet informerar
Föreningarna måste påminna sina dansare som flyttar att meddela kansliet den nya
adressen så tidningar och övrig information kommer rätt.
Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF- Nytt
Tävlingar
ð Hammaröbuggen 22/1-2005
ð Sten Sture GP 5/2-2005
ðSten Sture Snurren 6/2-2005
ðPotatisbuggen 12/2-2005
ðHjorovision Dance Contest 26/2-2005
ðElmebuggen 19/3-2005
ðDM Mittnorrland 29/1-2005
ðSluten MNDSF Dellenbuggen 29/1-2005

Utbildningar
ð KL-utbildning steg 1 6-9/1-2005
ð KL-utbildning steg 2 6-9/1-2005
ð Partränarutbildning bugg steg 1 8-9/1-2005
ð Partränarutbildning bugg steg 2 8-9/1-2005
ð Domarutbildning 5-6/2-2005

Bilagor
ð Kompletterad rutin vid licensansökan (3 sid)
ð Inbjudan Ungdomskurs (1 sid)
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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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Svenska Danssportförbundet
Juridiska kommittén

Kompletterad rutin vid licensansökan
Som bekant har Riksidrottsförbundet beslutat att införa nya bestämmelser mot dopning. Dessa överensstämmer i allt väsentligt med den internationellt gällande WADC (World Anti Doping Code). Alla
förbund inom RF, alltså även DSF har förbundit sig att följa dessa bestämmelser.
I framtiden måste alltså alla licensierade dansare känna till vad som gäller i detta avseende. Det är
dansarens förening som har ansvaret för att sprida informationen lokalt och att övertyga sig om att alla
berörda har förstått vad bestämmelserna innebär. En första åtgärd blir att någon ansvarig i föreningen skaffar sig tillgång till RF:s antidopningsbestämmelser och studerar dessa noggrant.
Bestämmelserna kan hämtas på RF:s hemsida. Där kommer de också att hållas uppdaterade om det
beslutas om ändringar.
Innan årets licensansökan sänds in till förbundet skall sedan alla licensierade dansare informeras.
Observera särskilt vad som gäller för personer som regelbundet tar medicin som finns på listan för icke godkända preparat, diabetiker, astmatiker m. fl. Hur informationen lämnas avgörs
lokalt. Det är dock med säkerhet otillräckligt att endast uppmana de berörda att själva läsa igenom
bestämmelserna. Genomgången skall ske i mer aktiv form.
När genomgången klarats av skall alla berörda med sin namnteckning intyga att de blivit informerade
och att de förstått innebörden. Listan med alla signaturer sänds sedan till förbundet tillsammans med
licensansökan.

Reviderad 04-10-01

Licensansökan

Skickas till Svenska Danssportförbundet, Idrottshuset,
Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta
tel nr 08-683 30 22, fax nr 08-724 60 42
Licensavgiften (låglicens 75:-/person, höglicens 250:-/person t.o.m. 18 år och 300:-/person för övriga) skall
samtidigt betalas in till förbundets postgiro 65 93 14-9. Ange på talongen vilken/vilka licensavgiften avser.
OBS! Samtliga uppgifter skall lämnas.
Om ansökan avser byte av förening (vid halvårsskifte): avgiftsbeloppen ovan halveras, en administrativ avgift,
150:-/licens tillkommer därutöver.

Förening

tel nr.

Adress
Postadress

fax nr

Adress

Postnummer och Postadress

Ansvarig för ansökan

datum

Låg

Telefonnummer

Hög

Namn

Tiodans

Personnummer

BRR

e-postadress

Antidopningsförsäkran
All idrott skall vara dopnings fri. Den internationellt gällande World Anti Doping Code (WADC) har därför accepterats av Svenska Danssportförbundet liksom av alla övriga svenska förbund som är medlemmar i RF. Följden härav blir att alla tävlingsdansare måste underkasta sig WADC:s regler. Två
viktiga konsekvenser är:
- ingen tävlande får neka att genomföra dopningprov om ett sådant krävs
- den som av medicinska skäl (t ex astma) använder otillåtet preparat skall alltid kunna visa läkarintyg
Koden innehåller dessutom ett antal andra föreskrifter. Där finns också en förteckning på otillåtna preparat. En aktuell version av koden finns alltid att läsa på RF:s hemsida www.rf.se.

Nedanstående dansare som repres enterar föreningen:

lämnar härmed nedanstående försäkran

Som licensierad dansare inom Svenska Danssportförbundet intygar jag härmed att jag har blivit informerad om World Anti Doping Code och förstått innebörden av den.
OBS! För dansare som är yngre än 15 år krävs målsmans namnteckning. Detta innebär då också självfallet att målsman måste vara informerad om innehållet i RF:s antidopningsregler.
Namnteckningar:

Namnförtydliganden:

Att namnteckningarna ovan är egenhändiga intygar:

Ansvarig föreningsfunktionär

Svenska Danssportförbundet

INBJUDAN
till

Ungdomskurs steg 1
Målgrupp:....................... Du som är mellan 15 och 20år
Mål med utbildningen:... Ungdomskurserna är i 4 steg. Efter att ha gått alla 4 kurser ska du som
deltagare kunna förbereda, lansera och arrangera en tävling.
UK1 och UK2 motsvarar grundläggande funktionärsutbildning.
Förkunskaper:................ Inga
Innehåll: ......................... Stadgar med tyngdpunkt på föreningsstadgar
Tävlingsreglemente och bestämmelser
Doping
En tävlings genomförande
Hur domarnas resultat räknas fram
Efter utbildningen:......... Behörighet att gå UK2
Tid: ................................ 29:e-30:e januari
Kursen omfattar 2 dagar
Plats: ............................. Vidablick i Bankeryd ca 1 mil norr om Jönköping
Kursavgift: ..................... 795 kr inkl. kost och logi.
Kursavgifter faktureras klubben.
Anmälan:........................ Skall vara tillhanda senast den 22/12 till
Svenska Danssportförbundet
Idrottshuset
Mårbackagatan 19
12343 Farsta
Blanketter för kursanmälan finns på www.danssport.se under kansli
Kursledare: .................... Jessica Rosén m.fl.
Ta med: .......................... Penna och papper dansskor samt övernattnings grejer
Tänk på: ......................... Är du vegetarian, allergiker så vill vi gärna veta detta
Arrangör:........................ Verksamhetsområdet Ungdom i samarbete med Smålands Blekinges
Danssportförbund
Kontaktperson: .............. Daniel da Silva – daniel@event03.com / 0707 287828
Jessica Rosén – jessica_rosen@yahoo.com
Eller e-post: ungdom@danssport.se

