December 2007

Förbundsmöte
Svenska Danssportförbundets förbundsmöte äger rum 12-13 april 2008 på Quality Hotel
i Nacka. Anmälan av deltagande skall ske senast 2 månader innan mötet för föreningar,
fullmakt för ombud och suppleant ska vara inne senast 1 månad innan mötet. För SDF gäller
att de får de röster som föreningarna själva väljer att inte utnyttja. Fullmakter för SDF-ombud
skall även de vara inne senast 1 månad innan mötet.

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 2008 går mandattiden ut för:
Ordförande
Ulf Gustafsson
Styrelseledamot
Lars Granström
Styrelseledamot
Georg Andrésen
Styrelseledamot
Björn Lundqvist
Suppleant
Zuzana Cortova
Suppleant
Jonny Svensson
Suppleant
Gunilla Brunnström
Ett år kvar av mandattiden har:
Styrelseledamot
Per-Olof Larsson
Styrelseledamot
Kerstin Karlsson
Styrelseledamot
Jan Lund-Jensen

VO BRR/Utbildning
Sommarveckan 2008
Glöm inte att anmäla Ert intresse för att arrangera Danssportsförbundets Sommarvecka
2008. 2005 var det Småland/Blekinges DSF, 2006 var det Västergötlands DSF och 2007
var det Småland/Blekinges DSF som stod som arrangör. Vem blir det 2008? Skicka snarast
intresseanmälan till kansliet. För mer info, ring Jonny Svensson 0511-23129, 070-583 34 83.
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VO Info/PR
Av de dansklubbar som äger egen hemsida, är det några som länkar till fel namn när de
länkar till Svenska Danssportförbundet (DSF). Rätt webbadress är:
http://www.danssport.se. Förbundet ser gärna att samtliga dansklubbar ser över sina
länkar. Att skapa länkar (även till varandra) gör att danssporten knyts ihop på ett optimalt
sätt, med högre sökträffhet nationellt och även regionalt i hemorten om man t ex vill
gå danskurs på hemorten och söker kontaktinfo. Samtliga medlemsföreningar samt
uppdaterade webbadresser finns på Danssport.se.

Övrigt
Tävlingar 2009
Det är nu dags att söka sanktion för tävlingar 2009. Under vecka 51 kommer underlag
för tävlingskalendrarna samt ansökningsblanketter att skickas ut till resp förening.
Sanktionsansökan ska vara DSF:s kansli tillhanda senast den 15 februari.

Licenser
Kom ihåg att sända in aviseringslistan och licenslistan i god tid så att era par har giltig
licens till årets första tävling.

Julstängt på kansliet
Under tiden 22 dec-6 jan har vi stängt på kansliet.

Distriktsårsmöten
Upplands Danssportförbund
kallar distriktets föreningar till årsmöte onsdagen den 20 februari 2008 kl 18.00.
Mötet hålls i Stockholmsidrottens Hus, Smidesvägen 5 i Solna.
På mötet kommer ett styrelseförslag att tas upp innehållande förslag om nedläggning
av Upplands danssportdistrikt inför bildande av gemensamt distrikt av de tidigare
Uppland- och Stockholmsdistrikten.
Kl 19.00 i samma lokal äger möte med bildande av nytt distrikt rum.
Välkomna önskar Upplands styrelse.
Stockholms Danssportförbund
kallar till sin årsstämma onsdagen den 20 februari 2008 kl 19.00 i Stockholmsidrottens Hus,
Smidesvägen 5 i Solna.
Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på distriktets hemsida www.stdf.se tre
veckor innan stämman.
Alla Stockholmsdistriktets och Upplandsdistriktets medlemsföreningar är hjärtligt välkomna
önskar styrelsen i StDF.

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.
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Tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt
Tävlingar:

Utbildningar:

- DM Östra 2 feb
- KLK 2 Bugg, 8-20 jan och 8-10 feb Sundsvall
- Amatörtävling (sluten ÖDSF) 2 feb
- Sportdansklubbs Buggen (sluten ÖDSF) 2 feb
- DM Mittnorrland 2 feb
- Glada Hudik buggen (sluten MNDSF) 2 feb
- Frostdansen 16 feb
- Hedemorabuggen 1 mars
- Storsjöbuggen 29 mars

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR
FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH VERKSAMHETSOMRÅDENA
SAMT SIV, THOMAS OCH ALEXANDRA

Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 FARSTA, Tel 08-683 30 22
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
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