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Juridiska stödfunktionen
Årsmötessäsong
Den här tiden på året genomför de flesta föreningarna i förbundet sina årsmöten. Glöm inte
bort att så snart som möjligt efter årsmötet sända in alla handlingarna till förbundet. Om
något saknas så får ni ett påpekande om det och bristen kan rättas till i god tid. Då får
föreningen också behålla alla rättigheter i fråga om rösträtt och tävlingsdeltagande för sina
medlemmar. Det finns ingen anledning att vänta med leveransen till långt in i oktober!
Ett viktigt ärende som tyvärr ”misshandlas” alltför ofta är val av valberedning. Det brukar
saknas förslag på ledamöter i den nya. Då händer det att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att
utse ny valberedning. Detta är inte bra ur demokratisk synpunkt. Valberedningen skall vara
den grupp som fått medlemmarnas förtroende att föreslå en bra styrelse inför nästa
verksamhetsår. Sett i det perspektivet är det naturligtvis olyckligt att gruppen utses av den
styrelse vars arbete den är satt att granska och eventuellt kritisera. Det handlar alltså om ett
mycket viktigt val som därför bör behandlas korrekt.

SISU
Plattformen
Plattformen är namnet på den Barn och Ungdomsledarutbildning (BUL) SISUIdrottsutbildarna har tagit fram på uppdrag av alla Specialförbund.
SISU-Idrottsutbildarna fick uppdraget vid senaste Riksidrottsmötet att ta fram en barn och
ungdomsledar utbidlning som är lika oavsett var du går den någonstans i landet.
Inriktningen med kursen är att oavsett vilken idrott du håller på med, krävs samma
grundkunskaper för att leda barn. De moment som ingår i kursen är:
•
•
•
•

Barn och ungdomars utveckling
Barnet/ungdomen i centrum
Ledarskapet
Pedagogiken i praktiken

En fördel med kursen, är att olika idrotter blandas. Ny kontakter knyts och erfarenheter delas
mellan idrotterna.
Föreningar som är intresserade av att skicka ledare/blivande ledare på utbildningen
rekommenderas att kontakta det lokala SISU-kontoret, för att diskutera Ledarförsörjning ur
Handslaget.
Inbjudningar finns på www.danssport.se

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
•
•
•

RR World Cup Youth / Junior, European Cup Class B, Frankrike 29/4-06
RR World Cup Youth / Junior, European Cup Class B, Ryssland 25/3-06
Easter IDSF Open, Frankrike 15-16/4-06

Övrigt
Förbundsmötet
Fullmakten för distrikten skall vara kansliet tillhanda senast 8 Mars. Fullmakter och antalet
röster för distrikten skickas ut i början av vecka 8 från Kansliet.
Boende samt rese bokningen för föreningarna och distrikten skall även den vara inne till
kansliet senast 8 Mars.

PR/INFO
Se bilaga från hitta.se

BRR
Uppdaterad tävlingskalender för våren 2006 finns nu ute på hemsidan

Handslaget
För år 4 av Handslaget (1/7-06 till 30/6-07) har Danssportens föreningar blivit tilldelade
856.000 kronor.
Dessa pengar kan sökas av medlemsföreningar som har en bra projektidé kring hur vi får
nya, inaktiva, barn att börja röra på sig genom dans.
Dans i samarbete med skolan söks i första hand från respektive Distriktsförbund, dessa 21
förbund har totalt fått 80 miljoner att fördela till samarbeten förening-skola.
Thomas på kansliet hjälper gärna till att få fram vad som gäller för sista ansökningsdag hos
resp. distriktsförbund och var blanketter finns samt ställer även gärna upp som bollplank när
det gäller idéer kring vad som går att söka pengar för.
Den föreningen som har en bra idé behöver dock inte vänta till år 4 för att komma in med en
ansökan. Av de pengar Danssporten blev tilldelade år 3 (668.000 kronor) finns det cirka
450.000 kronor kvar att söka.

Tiodans
Arrangör för SM Standard 21 oktober, är Diamant SDK

Utbildning
Sommarveckan 2006 kommer i år att arrangeras vecka 32 av Västergötlands DSF

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt
Tävlingar:
Ö 25 mars Alemana Cup
Ö 8 april SM Latin
Ö 16 april Lorraine Trofé

Ö 22 april Storsjöbuggen
Ö 26-27 maj SM/JSM/URM BRR

Utbildningar:
Ö 4-5 mars Förberedande Tränarutbildning FTU1 Standard, Stockholm
Ö 22-23 april FTU 1 Latin, Stockholm
Ö 12-14 maj Domarutbildning, Uppsala

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

Hej,
Jag heter Carmen Svensson och arbetar som representant på
Hitta.se.
Hitta.se har den här våren valt att marknadsföra sig som sponsor
av TV 4:s populära fredagsunderhållning ”Let’s Dance”. Då vi
märker att intresset för dansutbud ökar markant över hela Sverige
efter visning av programmet, och att detta speglas i ökat antal
sökningar på vår sida går nu Hitta.se ut och erbjuder alla
medlemsklubbar en utökad informationssida på Hitta.se.
Då alla klubbar som har ett telefonnummer finns listade hos
Hitta.se, med basuppgifter, fungerar den utökade
informationssidan som en hemsida med logotyp, eventuella
telefontider, kontaktpersoner, kursutbud, och annan viktig
information som klubben vill tillhandahålla. Om ni vill se hur man
kan använda utrymmet så kan ni söka på ”Danssportförbundet” på
Hitta.se.
Jag kommer att under veckorna 8, 9 och 10 ringa till just er klubb
och samla information att lägga ut på vår sida. Den utökade sidan
kostar er 995 kr per år. Hitta.se ombesörjer för själva
redigeringsarbetet. Givetvis kan ni välja att exponeras ytterligare,
eller att ligga kvar med bas uppgifterna.
Ni kan nå mig på Tel: 0278-63 22 20 eller maila mig på
carmen.svensson@hitta.se om ni funderar över något.
Med vänliga hälsningar
Carmen Svensson
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