Augusti 2007
Svenska Danssportförbundets utvecklingsstipendium
Det är nu dags att fundera på att ansöka om medel ur Svenska Danssportförbundets
utvecklingsstipendium. Detta kan sökas av alla föreningar och distriktsförbund som tillhör
DSF. Ansökan skall vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 februari 2008. Den skall
göras på en speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida www.danssport.org, under
rubriken Kansli -> Dokument -> Övrigt. Ansökan skall avse något av nedanstående ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4.

Jämställdhet
VO DCP

DSF inbjuder till Distriktskonferens 27-28 oktober 2007
Danssportförbundets Distriktskonferens kommer att hållas på Arlanda stad den
27-28 oktober. Inbjudan till distriktsstyrelserepresentanter (2 st per distrikt)
kommer inom kort att skickas ut.
Eventuella frågor angående konferensen besvaras av verksamhetsområde
Distrikt och Centrala projekt, Torbjörn Scott tfn 08-582 464 74 eller 070-550 48 77.

Valberedning
Valberedningens uppgift för verksamhetsåret 2007-2008 är bl a att till
förbundsmötet 2008 presentera ett förslag på ny förbundsstyrelse. Vårt mål är
att hitta dessa människor ute i danssverige! Vi vill att medlemmarna
(dansföreningarna) sänder in sina kandidatnomineringar senast 1 dec 2007.
Valberedningen kommer att kontakta många av Er, men vill även att Ni
kontaktar oss. Detta för att vi gemensamt ska få fram förslag på personer, som
kan påverka danssporten i en positiv riktning. Se er omkring! Det finns säkert
någon, som ni ser lämplig för detta uppdrag. Ni behöver inte tillfråga dem. Det
gör vi i valberedningen åt er, men det är Ni som känner till dessa personer.
Har ni förslag på lämpliga kandidater, lämna gärna in förslagen under hela
året (senast 1 dec 2007). Ni får gärna höra av er och dela med er av era åsikter
samt diskutera med oss. Både när det gäller vad som är bra och vad som kanske
är mindre bra. Det går bra att kontakta oss via telefon eller e-post. Väl mött
både på och utanför dansgolvet.
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Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan senaste numret av DSF-nytt:
•
•
•
•
•

World Cup Tiodans 29 sep i Salzburg
Riga International Open Cup 29-30 sep I Lettland
Lyons World Masters & Boogie World Cup
Boogie Dancing Wolrd Cup
Wolrd Cup R´n`R Youth And Juniors

Kansliet
Påminnelse om att U-poängslistorna skall vara inne senast den 31 augusti. Fr o m den

3 september gäller de registreringar med de eventuella justeringar som då finns hos
oss. OBS! Det är föreningens skyldighet att hålla rätt på parens U-poäng och
klasstillhörighet så att de startar i rätt klass.
Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tävling
Varabuggen 13 okt
SM Standard 20 okt
Västkustbuggen 20 Okt
Halloweenbuggen 3 nov
Donnum Stegen 3 nov
Helsingborgscupen 10 nov
Brunnasnurren 10 nov
Luleå Grand Prix 17 nov
Arlabuggen 24 nov
Hallsbergstrofén 24 nov
Lag-SM 8 dec
Pepparrotsbuggen 9 dec

Utbildningar
- Grundl Funktionär 27 okt Vara
- Basblock del 1, 27 okt Vara
- Grundl Funktionär 27 okt Hässleholm
- Sekretariat 27-28 okt Vara
- Basblock del 2 KL, 28 okt Vara
- Tävlingsorganisatör 28 okt Vara
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