December 2005

Förbundsmöte
Svenska Danssportförbundets förbundsmöte äger rum 8-9 april 2006 på Quality Hotel
Arlanda, Arlandastad. Information samt anmälningsblankett och föreningsfullmakt
skickades ut i början av vecka 51.
OBS! Föreningsfullmakten skall vara DSF tillhanda senast den 14 februari 2006.
Hjälp valberedningen
Kom med förslag på personer som kan tänkas vilja arbeta inom förbundsstyrelsen. 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 Evalena Åström Söderlind via e-post,
evalenaa@ueab.net så tar hon eller någon annan ur valberedningen kontakt med er.
Vid förbundsmötet 2006 går mandattiden ut för:
Ordförande
Lars-Göran Göransson
Styrelseledamot
Lars Granström
Styrelseledamot
Ted Heikura
Styrelseledamot
Georg Andrésen
Suppleant
Björn Lundqvist
Suppleant
Thorild Jansén
Suppleant
Elisabeth Arréhn-Knutsson
Ett år kvar av mandattiden har:
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Per-Olof Larsson
Kerstin Karlsson
Jan Lund-Jensen

VO Tiodans
Dags för klubbarna att ansöka om tävling för år 2007
Senast den 15 februari 2006 ska de föreningar som vill arrangera tävling 2007 ha
skickat in sin ansökan till förbundet.
Bilaga: Förslag tävlingskalender Tiodans 2007
Licenshöjning vid klassflytt
Glöm inte bort att de par som går upp i C-klass behöver hög licens för att få tävla.
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VO Dans BRR
Tävlingskalender
På förbundets hemsida finns den preliminära tävlingskalendern för våren 2006.
Tänk på att den endast är preliminär och att det är inbjudan till tävlingen som gäller.
Sanktionsansökan tävling 2007
Nu är det tid att tänka över vilken tävling ni vill arrangera 2007. Sanktionsansökan, som
finns att hämta på Hemsidan under Kansli – Dokument – Blanketter, skall vara
förbundet tillhanda senast den 15 februari 2006. På det tidigare utskickade utkastet till
tävlingskalander för 2007 finns inga GP-tävlingar markerade. Avsikten är att fördela GPstatusen efter det att vi har tagit del av sanktionsansökningarna. På
ansökningsblanketten finns två rutor för att markera om man kan respektive inte kan
tänka sig att arrangera en tävling där någon/några klasser får GP status.
När det gäller innehållet på respektive tävling (klasser och grenar) så får ni givetvis
komma med egna önskemål. Vi kan dock inte garantera att dessa önskemål kommer att
beaktas eftersom vår målsättning är att få en så jämn fördelning över tävlingarna som
möjligt och att dessa skall vara rimligt långa.

Juridiska
Avtal om musikanvändning
Förhandlingarna med STIM och SAMI om ersättning för användning av musik under
träning och tävling har nu äntligen förts fram till slutet. Avtalen är undertecknade av alla
parter. Detta innebär att ersättningen nu betalas kollektivt från förbundet. Ett
”musiktillägg” kommer att läggas på årets medlemsavgift. Storleken på tillägget ligger
väl inom de ramar som diskuterades under senaste förbundsmötet.
Observera att avtalen börjar löpa från och med årsskiftet. Alla tidigare avtal mellan
enskilda föreningar och STIM/SAMI som avser avgifter för 2005 gäller alltså fortfarande.
Dessa avtal skall fullföljas och motsvarande avgifter erläggas.
Vidare information om de nya avtalen ges i bilagan till detta nummer av DSF-Nytt.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
•
•

IDSF International Open Latin och Standard 11-12 feb Belgien, sista
anm.dag 31/1
Tokyo Grand Slam Standard och Latin Open 19 mars, sista anm.dag 31/1
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⎯ Övrigt ⎯
Licenser
Kom ihåg att sända in licenslistan i god tid så att era par har giltig licens till årets första
tävling. Licenserna kommer troligen att distribueras i början av februari.

Stängt på kansliet
Kansliet har julstängt under tiden vecka 52-1, d.v.s. 23 december – 8 januari.
Brådskande ärenden hänvisas till förbundsstyrelsen.

Distriktsårsmöten

Västmanlands Danssportförbund
kallar distriktets föreningar till årsmöte

torsdagen den 23 februari 2006 kl 19.00
i Idrottens hus, Släggarg. 1, Västerås
Årsmöteshandlingar sänds före mötet till berörda föreningar
Sedvanliga förhandlingar

Något att äta och dricka

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.

Tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt
Tävlingar:
Utbildningar:
- Hammaröbuggen 28 jan
- DM Mittnorrland 4 feb
- Lilla Spirbuggen (sluten) 4 feb
- Stockholm Winter Festival 4 feb
- DM Norr 11 feb
- Frostdansen (sluten) 11 feb
- DM Småland-Blekinge 25 feb
- DM Skåne 25 feb
- Båkbuggen (sluten) 25 feb
- Gothenburg Trophy 25 feb
- Varabuggen 4 mars
- Elmebuggen 25 mars
- Scheelebuggen 6 maj
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- KLK Bugg steg 1, 21-22 jan och 4-5 feb Falkenberg
- Basblock del 1, 21 jan Falkenberg
- Basblock del 2 KL, 22 jan Falkenberg
- Basblock del 2 PT, 22 jan Falkenberg
- KLK Bugg steg 1, 27-29 jan och 10-12 feb Hudiksvall
- Lagledarutbildning 4 feb Falkenberg
- Sekretariatsutbildning 4-5 feb Falkenberg
- DM Halland 25 feb

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR
FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH VERKSAMHETSOMRÅDENA
SAMT THOMAS, ANGELICA OCH ALEXANDRA

Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 FARSTA, Tel 08-683 30 22
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
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Information om musikavgifter

Förbundet (DSF) har nu tecknat avtal med STIM och SAMI angående ersättning för
musikanvändning. Syftet med avtalen är att är att minimera medlemsföreningarnas
administration/kostnader för musikanvändning.
Våra motparter representerar var sin grupp av innehavare av upphovsmannarätt. Båda
dessa grupper har lagfäst rätt till ersättning. STIM företräder musikverkens skapare,
tonsättare och textförfattare. SAMI företräder de utövande konstnärerna, dvs. artister,
musiker, skådespelare m.fl.
Förbundet kommer att årligen betala en kollektiv ersättning till de båda
organisationerna. Föreningarna kommer med anledning därav att få en förhöjd årsavgift
eftersom musikavgiften kommer att ingå i den.
Avtalen omfattar:
• Musik under kurser/träning och tävling inkluderande alla typer av mästerskap som
genomförs i Sverige. Kurserna skall väsentligen vara inriktade på
idrottsverksamheten, dvs. tävlingsdansen.
• Framställning av två exemplar av fonogram/instruktör och termin. Med fonogram
avses i första hand band, kassett, CD, minidisk eller motsvarande.
Som en grundförutsättning gäller att all musik som framförs skall vara laglig. Vid
kopiering/överföring av musik gäller således att förlagan alltid skall vara lovlig (tillåten
för kopiering).
Avtalen ger också medlemsföreningarna möjlighet att lagra musik på hårddisk. Om så
sker är det dock mycket viktigt att den musikansvarige i föreningen kan garantera att
den lagrade musiken inte under några förhållanden kan spridas vidare via
Internet/Intranät eller motsvarande.
Avtalen omfattar inte:
• Musik som används under offentligt arrangemang av typ allmän dans eller
terminsavslutning där också icke föreningsmedlemmar har tillträde och betalar
entréavgift.
• Kurser utanför idrottsverksamheten, som alltså enbart syftar till att lära ut social
dans omfattas inte av avtalen. Denna typ av kurser skall även fortsättningsvis
rapporteras till både STIM och SAMI.
Vi vill uppmana alla föreningar till lojalt agerande. Det är mycket viktigt att inspelat
material inte används i strid med lagen om upphovsrätt. Överträdelser kan leda till
påföljd för aktuell förening och dessutom till att ovan nämnda avtal bryts.
Avtalen träder i kraft per 1 januari 2006. För verksamhet fram till detta datum skall
ni som medlemsförening rapportera och betala till STIM och SAMI som tidigare.
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Förslag till Tävlingskalender 2007

3 februari

GP Latin och Standard

10 mars

GP Latin och Standard

24 mars

SM 10-dans

7 april

SM Latin

28 april 29 april

IDSF Standard och Latin

5 maj

GP Latin och Standard

22 september

GP Standard och Latin

20 oktober

SM Standard

10 november

GP Standard och Latin

24 november

GP Standard och Latin
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