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Juridiska stödfunktionen
Licensansökningar
I år vållar licensansökningarna från föreningarna mycket extraarbete på kansliet. Till stor del
beror detta naturligtvis på att det nu också krävs en antidopingförsäkran knuten till licensen.
Informationen om detta kom sent vilket är beklagligt.
För att råda bot på problemet kommer ansökningsblanketterna att omarbetas. I första hand
gäller det ansökan om ny licens. Innan ni sänder in en sådan, gå in på hemsidan och
kontrollera om den nya blanketten finns där. I så fall skall den användas!
Ett nytt gironummer enbart avsett för licenser kommer också att införas. Se till att använda
rätt kontonummer. Detta kommer att anges på den nya blanketten. Avgiften skall, precis som
tidigare, sändas in samtidigt som ansökan postas.
Ett allvarligt fel som förekommer är att privatpersoner tillåts skicka in licensavgifter. Hur skall
kansliet kunna hantera ett giroutdrag med texten: ”Licensavgift Tommy och Annika”?
Problemet är dessutom allvarligare än så. Det är föreningen som skall ansöka om
licenser för sina dansare och som skall stå för inbetalningen av avgifterna! Föreningen
är ju förbundets medlem. Förbundet har inga enskilda personer som medlemmar. Vem som
slutligen står för kostnaden är en rent intern föreningsangelägenhet.
Det händer också ofta att det belopp som betalas in inte är korrekt. Kontrollräkna innan ni
betalar in! Observera att det finns två olika avgiftsnivåer för ”hög” licens.
Deltagande i mästerskapstävlingar
Rätt att delta i mästerskapstävlingar har bara dansare som tillhör en medlemsförening i DSF.
Detta framgår inte helt klart av reglementet. Ett förtydligande kommer att göras vid nästa
revision.
SAMI-avtalet
Under nya förhandlingar med SAMI har vi enats om att DSF kollektivt betalar ersättning för
musik under tävlingar. Detta gäller åren 2004 och 2005. Varje förening skall som tidigare
betala för den musik som används under kurser och träning.
Parternas ambition är att komma fram till ett avtal där all ersättning blir kollektiv och betalas
centralt av DSF. Detta innebär naturligtvis något höjda årsavgifter för föreningarna. Totalt
innebär det dock klara ekonomiska fördelar för alla parter. Vi ber er fundera igenom denna
nya lösning så att ni är beredda att diskutera den under Påverkanstorget vid förbundsmötet i
april.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet
• IDSF Open Latin Adult och Youth 9-10 april i Lettland, sista anm dag 25 mars
• World Cup Rock’n’ Roll Youth/Juniors 23 april i Tjeckien, sista anm.dag 30 mars
• Stichting Rock’ n’ Roll Lente-trofee 8 maj i Holland, sista anm.dag 24 april
•
IDSF International Open Std & Latin 14-15 maj i Sarajevo, sista anm.dag 4 maj

Övrigt
Förbundsmöte 2005
Förbundsmöteshandlingarna är utsända till samtliga föreningar och distriktsförbund. Om
dessa handlingar ej har kommit fram kontakta kansliet. Det är föreningens/distriktets ansvar
att de utsedda ombuden får dessa handlingar. Övriga kan hämta dessa handlingar på
hemsidan (Kansli->Dokument->Förbundsmöte).
Det finns ännu inget förslag från valberedningen. När detta är klart kommer det att publiceras
på hemsidan.

Sommarveckan
Sommarveckans utbildningar kommer i år att bli under tiden 6-11 augusti och
arrangeras av Småland-Blekinges DSF. Alla utbildningar är ännu inte klara
men några inbjudningar har kommit; se nedan.
Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt
Tävlingar

Utbildningar

Ö DM Västmanland/Uppland 16 april
Ö Scandic Cup 30 april
Ö Diamant GP 14 maj

Ö Ungdomskurs steg 2, 15-17 april

Ö Sommarveckans utbildningar
Ö Grundläggande Funktionärsutbildning, 6 augusti i Växjö
Ö Basblock dag 1, 6 augusti i Växjö
Ö Basblock dag 2 Kursledare, 7 augusti i Växjö
Ö Basblock dag 2 Partränare, 7 augusti i Växjö
Ö Tävlingsorganisatörsutbildning, 7 augusti i Växjö
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