September 2004

Juridiska kommittén
Årsredovisningar och rösträtt
Det saknas fortfarande m ånga redovisningar för föreningarnas verksamhet under år 2003.
Glöm inte bort att sista dag för redovisning är den 31 oktober.
En sammanställning av redovisningsläget finns p å förbundets hemsida. Du hittar den p å
kansli/dokument/övrigt. Alla föreningar som redovisat bör kontrollera att förbundets
noteringar stämmer överens med föreningens. Om det finns fel s å hinner de rättas till. Vi
planerar att göra veckovis uppdateringar av sammanställningen under hela oktober s å att ni
kan bevaka att er redovisning har kommit in.
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).

Valberedningens arbete
Det framg år av årsredovisningarna att valberedningen alltför ofta inte presenterar ett
fullständigt förslag vid årsmötet. Tyvärr förekommer det att årsmötet d å ger styrelsen i
uppdrag att komplettera.
Detta är inte bra! I synnerhet gäller det revisorer. Revisorn är ju medlemmarnas
förtroendeman som skall vaka över att den styrelse man tillsatt vid årsmötet sköter sitt
uppdrag. Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt att styrelsen själv tillsätter sin egen
övervakare.
Valberedningen själv har en likartad funktion, den bör följa styrelsearbetet under hela
arbets året. P å s å sätt skapar den en bra bild för sig själv av styrelsen och ser om n ågon bör
ersättas. Den skall ocks å hela tiden vara beredd att ta emot synpunkter fr ån medlemmarna.
Självklart skall en valberedning med en s ådan funktion inte heller tillsättas av styrelsen.
Skärpning alla valberedningar ute i landet!

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan senaste numret av DSF-nytt.
• Norway International, Norwegian Cup Standard + Latin och Open Norwegian
Championship I Salsa, 9 oktober I Oslo, sista anm.dag 1 oktober
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VO Distrikt och Centrala projekt
Verksamhetsomr ådet Distrikt och Centrala (VO DCP) projekt är tillsatt. Arbetsgruppen best år av:
Andreas Åhlin, ordförande
( 070-653 68 48 * : andreas-ahlin@spray.se
Magnus Svensson, ledamot
( 0500-48 60 60 * : magnus_svensson@rixmail.se
Torbjörn Scott, ledamot
( 08-582 464 74 * : torbjorn.scott@telia.com
En rikstäckande distriktskonferens är planerad till den 13-14 november i Jönköping. Boka
era kalendrar nu! Konferensen är viktig för alla med hänsyn taget till nedanst ående punkter!
P å dagordningen: Behandling av förslag till ny distriktsindelning samt distriktens uppgifter.
Inbjudan kommer sändas ut separat, samt läggas ut p å hemsidan under vecka 40.
Använd gärna förbundets diskussionsforum på webben för att diskutera nedanst ående
fr ågeställningar inför konferensen:
1

N ågra distrikt är aktiva - andra inte! Orsaker?

2

Vilka förändringar behövs för att f å mer levande och aktiva distrikt?

3

Hur ser distrikten, föreningarna samt givetvis dansarna p å v år nuvarande indelning
om 15 distrikt?

4

Hur ställer sig distrikten (föreningarna) till att ev minska antalet distrikt?
(genom att integrera flera verksamma distrikt alt införliva icke aktiva till redan aktiva)

5

Om ny indelning föresl ås, vilken indelning är d å den mest optimala?
För att minska antalet viljor ställs 4 förslag mot varandra:
Alt 1: Beh ålla nuvarande indelning om 15 st distrikt?
Alt 2: Minska till ex 10 distrikt?
Alt 3: 4 alt 5 distrikt?
Alt 4: Annat förslag?
I samtliga 4 fall ange förslag p å indelning samt ange motivering!!
`Handslaget`
`

Anslagna medel till DSF:s föreningar år 2 är 458 000 kr. I Handslagets anda kommer
mötesträffar att genomföras p å olika platser i Er närhet. Förhoppningsvis kan sam åkning ske
av representanter fr ån olika föreningar dessa dagar. Träffarna kommer att genomföras i
samarbete med SISU. Ev. hjälp med beredning av ansökningar erbjuds, d å
samordningsgruppen för Handslaget kommer finnas tillhands. Fr ågor finner svar! Se även
forumet p å hemsidan. Inbjudan sänds ut vecka 40. DSF bjuder p å lunch och fika. Välkomna!
16/10 Västkustbuggarna, Tanumshede
30/10 Stockholm, plats ej utsedd
6/11 Jivers buggen, Teleborgshallen i Växjö
27/11 Skellefte å, plats ej utsedd
Samordningsgruppen för Handslaget:
Thomas Claesson (kansliet): info@danssport.se
Kerstin Karlsson (FS): kerstin.dsf@comhem.se
Andreas Åhlin: andreas-ahlin@spray.se
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` Övrigt `
Belöna en ung ledare
Nu kan alla idrottsföreningar söka Folksams idrottsstipendium och ge unga ledare en
lägerhelg med andra idrottsledare. Lägret ska inspirera, utveckla och förhoppningsvis
stimulera till fortsatt ledarskap. Sista anmälningsdag är den 1 februari 2005.
LedarCamp genomförs under hösten 2005 p å sex platser i landet. Sammanlagt kommer över
400 idrottsungdomar med ledaruppdrag i åldern 18-25 år, lika m ånga killar som tjejer, att ges
tillfälle till erfarenhetsutbyte och personlig utveckling. Ladda hem ansökan fr ån RF:s hemsida
(www.rf.se)

Ändring i tävlingskalender Tiodans
Observera att Tiodanstävlingen den 11 december 2004 inte längre har GP-status.
Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-nytt:
ð Halloweenbuggen (sluten) 6 november
ð Donnum Stegen 27 november
ð Ådalsbuggen 4 december

Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 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
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