November 2005

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m.m.) skall vara
förbundet tillhanda senast den 1 december 2005. 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
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
Per-Olof Larsson
Styrelseledamot
Kerstin Karlsson
Styrelseledamot
Jan Lund-Jensen

VO Dans BRR / utbildning
Information till alla utbildningsansvariga i distrikten
Tänk på att planera vårens utbildningar i mycket god tid. Senast tre månader innan
utbildningen skall sanktionsansökan skickas in till kansliet.
Sommarveckan 2006
Arrangör sökes till sommarveckan 2006. Skriv några rader till kansliet så hör vi av
oss. Senast 1 januari bör vi ha intresseanmälan.
Hälsningar Jonny
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Internationellt
•
•

Belarus Open 3-4 dec i Minsk, sista anm.dag 25/11
GoldstadtPokal 28 jan 2006 i Tyskland, sista anm.dag 10/1

Juridiska
Årsredovisningar och rösträtt
Senaste datum för att fullgöra föreningens alla förpliktelser för att kunna få rösträtt vid
kommande FM är nu passerat. Totalt 106 föreningar har klarat ”hindret”. Enligt
tidigare praxis kommer också under året nytillkomna föreningar att få rösträtt. Det
handlar för närvarande om 7 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).

Övrigt
Linedance
Sedan en tid finns det i förbundet en medlemsförening som har linedance som sin
huvudsakliga arbetsform. Vi vet att en del av våra övriga föreningar också har
linedance på programmet. Det bör finnas ett intresse av att alla dessa föreningar
känner till varandra. Därför ber vi alla intresserade att ta kontakt med kansliet så skall
vi se till att sprida en adressförteckning.

Distriktsförbundens årsmöten
Norrbotten-Västerbottens Danssportförbund
kallar distriktets föreningar till årsmöte

lördagen den 10 december 2005 kl 10.00
i Räddningstjänstens lokaler 3-4 km norr om Skellefteå.
OBS! Ombudsfullmakt skall medtagas till årsmötet.

Licens 2006
Aviseringslistan som ni kommer att få i brevlådan de närmaste dagarna ska Ni
använda för nysökning av licenser för 2006. 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 2006.
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 nya pg-konto 160 68 22-3.
OBS! Tänk på att det endast är föreningen som ska göra inbetalningen och att
det ska vara hela beloppet.
Ska ni söka licenser för dansare som inte finns med på aviseringslistan gör Ni det på
den vanliga licensansökningsblanketten.
OBS! Samtliga dansare ska även i år underteckna antidopingförsäkran.
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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
Ö DM MNDSF 4 feb

Utbildningar

Ö Lilla Spirbuggen (sluten) 4 feb
Ö Spirbuggen 5 feb
Ö Sten Sture-Snurren 11
Ö SävsjöSvängen 12 feb
Ö Potatisbuggen 18 feb
Ö Hedemorabuggen 18 feb
Ö Ebbaquppen 4-5 mars
Ö Rocksulebuggen 11 mars

Ö Bas del 1, Sundsvall 5 jan
Ö Bas del 2 PT, Sundsvall 6 jan
Ö Bas del 2 KL, Sundsvall 7 jan
Ö KLK Bugg steg 1, Sundsvall 5-8 jan
Ö KLK Bugg steg 2, Sundsvall 5-8 jan
Ö Bugg PT, Sundsvall 7-8 jan
Ö Grund. Funktionär, Sundsvall 7 jan
Ö Sekretariatsutb. Sundsvall 7-8 jan
Ö Tävlingsorganisatör, Sundsvall 8 jan

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
licens@danssport.se
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