Augusti 2006

VO DCP

DSF inbjuder till Distriktskonferens 28-29 oktober 2006
Verksamhetsområdet distrikt & centrala projekt inbjuder till årets distriktskonferens med
huvudtema distriktens indelning. Hur ser förslaget till ny distriktsindelning ut? Hur ska vi
införa en sådan eventuell distriktsindelning? Påverkan och framtid? Information och
utbildning i aktuella distrikts- och föreningsfrågor, diskussionsforum. Vi hoppas på en
spännande och givande helg, där deltagarna själva aktivt får vara med och bidra med idéer
och visioner.
Målgrupp:

Representanter från samtliga distriktsstyrelser.

Varje SDF kan sända max 2 representanter vardera. Avseende icke aktiva SDF (nerlagda alt
vilande) utses 2 gemensamma representanter mellan föreningarna. I mån av plats kan övriga
beredas plats! Konferensen har dock maximerat antal platser!

Mer information se bilaga.

VO PR/Info
InfoPr söker fler medarbetare
Verksamhetsområdet InfoPr är övergripande ansvarig för förbundets interna/ externa
information samt PR såsom medlemstidning, hemsida, reklam/ informationsmaterial och
marknadsföring av förbundets landslag.
Vi behöver fler medarbetare till det övergripande ansvaret, men även förstärkning i
arbetsgrupperna. Du kanske är intresserad av att ingå i redaktionen och utveckla tidningen
Danssport alternativt arbeta på fältet som reporter, fotograf eller skriva artiklar? Har Du
journalistisk bakgrund eller har erfarenhet av webutevckling (hemsidor) är det en fördel, men
inget krav. För mer info se www.danssport.se/ organisation/ infopr. Kontaktperson är Hans
Ogfeldt, förbundsstyrelsen, alt kansliet.
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Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan senaste numret av DSF-nytt:
•
•
•
•
•

Norway International 30 september Norge, sista anm.dag 1 september
Baltic Cup 29 sep-1 oktober Polen, sista anm.dag 20 september
Thailand Open 21-22 oktober, sista anm.dag 20 september
Yorkshire Guernsey International Dancesport Festival 11-12 november Guernsey
Letensky Cup, Acrobatic Rock´n´Roll 30 september Tjeckien, sista anm.dag 5
september

Svenska prestationer Internationellt
IDO VM BUGG 8/7-2006, Seefeldt
1. Henrik Andersson – Cecilia Rehnström
2. Peter Stalfors – Marielle Andersson
3. Robert Johnsson – Sofie Stangmo
VM BOOGIE WOOGIE 2006, Stuttgart
4. Andreas Berg – Jessica Lennartsson
9. Henrik Stillman – Joanna Erikkson
11. Marcus Rosendal – Frida Borg
20. Rikard Ekstrand – Johanna Johansson
20. Mikael Ivarsson – Helen Wivhammar

Kansliet
Angelica Lindgren kommer att vara tjänstledig för studier from 11/9-2006. Men redan 25/8
arbetar hon sin sista dag. Angelica vill tacka alla hon arbetat med och haft gott samarbete
med. En vikarie för Angelica kommer att tillsättas inom kort.
Tillsvidare kommer kansliet att vara ganska hårt belastat med en person kort så vi ber Er att
vara ute i så god tid ni kan för att ge oss en möjlighet att hinna med.
Kansliet är stängt den 20/9 pga av utbildning.

Övrigt
U-poängslistorna skickades ut från kansliet till alla föreningar den 23/8-2006.
Vänligen skicka tillbaka listorna till kansliet senast 11/9-2006
Förseningen beror på att Kansliets nya registreringsprogram har haft en del problem..
Adressändring måste meddelas till DSF kansli. Vi uppmanar alla föreningar att
påminna sina medlemmar detta. Ovanligt många nummer av tidningen ”Danssport”
har kommit i retur pga av fel adress.
Ny Distriktsstyrelse. Vid ändringar i distriktsstyrelsen är det viktigt att man
informerar DSF, då det bla skall skickas ut legitimationskort.
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Licenskorten 2006. Många hör av sig till kansliet ang. licenskorten och pga tekniska
problem kommer inga licenskort att skickas ut för 2006. Information inför 2007
kommer senare.

Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
Tävling
Ö Laxcupen 30 September, Halmstad
Ö Bockstensbuggen 14 Oktober, Varberg
Ö Donnumstegen 4 November, Göteborg
Ö Arlabuggen 11 November, Götene
Ö Brunnasnurren 2 December, Kungsängen
Utbildningar
Ö Basblock 1, 16/9, Sundsvall
Ö Basblock 2 KL, 17/9, Sundsvall
Ö KLK Bugg Barn, 22-24/9 samt 20-22/10, Härnösand
Ö KLK Bugg steg 1, 20-22/10 samt 27-29/10, Kalmar
Ö Sekretariatsutbildning, 28-29/10, Hedemora

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
licens@danssport.se
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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Medlem av RF, IDSF och WRRC

DSF inbjuder till Distriktskonferens 28-29 oktober 2006
Verksamhetsområdet distrikt & centrala projekt inbjuder till årets distriktskonferens med
huvudtema distriktens indelning. Hur ser förslaget till ny distriktsindelning ut? Hur ska vi införa en
sådan eventuell distriktsindelning? Påverkan och framtid? Information och utbildning i aktuella
distrikts- och föreningsfrågor, diskussionsforum. Vi hoppas på en spännande och givande helg,
där deltagarna själva aktivt får vara med och bidra med idéer och visioner.

Målgrupp:

Representanter från samtliga distriktsstyrelser.
Varje SDF kan sända max 2 representanter vardera. Avseende icke aktiva SDF
(nerlagda alt vilande) utses 2 gemensamma representanter mellan föreningarna. I mån
av plats kan övriga beredas plats! Konferensen har dock maximerat antal platser!

Datum:

28-29 oktober 2006

Tid:

Lördag kl 11.00 - Söndag kl 12.00

Plats:

Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad.

Avgift:

Konferensen är gratis! Övernattning lö-sö, samt måltider/ fika ingår.
Vid anmälan och frånvaro utan ersättare debiteras 1 000 kr per person.

OBS: Ingen reseersättning utgår ifrån förbundet.
Anmälan:

Skriftlig anmälan skall vara Danssportförbundet tillhanda senast den 29 september.
Idrottens Hus,
Mårbackagatan 19
123 43 Farsta.
Fax: 08-724 60 42

E-post:

kansli@danssport.se

Frågor:

Frågor rörande konferensen vänligen kontakta VO DCP.
Vid frågor rörande boendet kontakta Janet Larsson. Se nedan.

Kontakt

Torbjörn Scott:

torbjorn.scott@telia.com (

Janet Larsson

janet.b.larsson@telia.com (

0705-50 48 77)
0768-82 94 54)

Vi hälsar er varmt välkomna till en givande och trevlig helg!

Svenska Danssportförbundet
Postadress kansli
Telefon
Idrottshuset Farsta
08-683 30 22
Mårbackagatan 19
Telefax
123 43 Farsta
08-724 60 42

E-post
kansli@danssport.se

Hemsida
www.danssport.se

Postgiro
65 93 14 – 9

Organisations nr.
802010-0452

