Februari 2007

Juridiska stödfunktionen
Årsredovisningar, årsavgifter och statistik
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 30 juni.
Vi vill också påminna om att årsavgiften för 2007 och årsrapporten skall
sändas till DSF senast den 1 mars.

Musikavgifter
Sedan förra året löper ett avtal mellan förbundet å ena sidan och STIM och SAM å
andra sidan om avgifter för den musik som används av föreningarna. Det är viktigt att
vi sköter vår del av avtalet. Som en påminnelse om vad som gäller bifogas till detta
nummer av DSF-Nytt den information som gick ut i samband med att avtalen började
löpa; se bilaga.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 mars Fiesta Open i Serbien, sista anm.dag 10 mars
23-25 mars IDSF Plovdiv Open i Bulgarien, sista anm.dag 15 mars
31 mars World Cup Rock’n Roll Youth/Juniors, European B-cup i Polen, sista
anm.dag 20 mars
31 mars-1 april IDSF Brno Open i Tjeckien
7-8 april Easter Open i Frankrike, sista anm.dag 15 mars
14 april Aarhus International Galla i Danmark, sista anm.dag 20 mars
14 april World Cup Youth/Juniors och European Cup B-class I Frankrike, sista
anm.dag 1 april
27 april World Cup Boogie Woogie i Norge, sista anm.dag 9 april
8 juli Hong Kong Open i Hong Kong, sista anm.dag 30 april
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VO Distrikt och centrala
projekt
”Organisation i takt med tiden…”
Justerad distriktsindelning för ett utvecklat samarbete mellan förbund och
föreningar
Då Danssportförbundets styrelse vill ha ett bra samarbete med alla föreningar och att
alla föreningar ska tillhöra ett fungerande distrikt, har ett förslag på justerad
distriktsindelning tagits fram. Arbetsgruppen VO DCP (verksamhetsområde Distrikt
och centrala projekt) har tagit fram förslaget tillsammans med distriktens
representanter under de två senaste årens distriktskonferenser i Arlanda stad.
Förslaget på den nya organisationen kommer att läggas fram som
förbundsstyrelsens proposition på förbundsårsmötet i april.
Förslaget innebär att följande distrikt blir oförändrade
• Norrbotten – Västerbotten
• Västergötland
I följande distrikt blir det små förändringar
• Östra (Gotland utgår)
• Småland-Blekinge (Gotland tillkommer)
Följande sammanslagningar föreslås
• Mittnorrland, Gästrikland
• Dalarna, Närke, Västmanland
• Värmland, Bohuslän – Dal, Göteborg
• Skåne, Halland
• Stockholm, Uppland
De förändrade distrikten får bredare rekryteringsbas och därmed ökad möjlighet att
bedriva aktiv verksamhet. Om organisationsförslaget antas på förbundsårsmötet
kommer namnen på distrikten att utarbetas av Danssportförbundet och därefter
fastställas av Riksidrottsförbundet.
Inför förbundsmötet är det viktigt att föreningarnas styrelser informerar sina ombud
om ovanstående organisationsförslag. Diskutera frågan i föreningarna, har ni frågor
och funderingar ta gärna kontakt med någon av nedanstående personer i VODCP.
Torbjörn Scott: 08-58246474; 0705-504877; torbjorn.scott@telia.se
Lennart Ahnstedt: 036-140597; 0705-146347; lennart.ahnstedt@glocalnet.net
Yvonne Sollenberg; 0171-30411; 0709-934202; yvonnesollenberg@hotmail.com
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VO BRR
VO BRR Dans
VO BRR söker arrangör för LAG-SM 2007!

VO BRR Utbildning
Vi saknar fortfarande arrangör till Sommarveckan 2007. Skriv ett par rader till kansliet så hör
vi av oss. Vi vill ha in ansökan så fort som möjligt.

Övrigt
Handslaget
Är Ni en förening med barn- och ungdomsverksamhet som tänker arrangera
sommarläger i sommar?
Sök bidrag NU från Handslaget för sommarläger 2007.
Sista ansökningsdag för sommarlägren är den 5 april 2007.
Ansökningsblankett finns på vår hemsida.
Svar kommer att lämnas före 24 april.
Villkoret för att söka medel från Handslaget för sommarlägren är att barn och ungdomar
deltar och att det finns ett inslag av rekrytering med i bilden.
Frågor om ansökningsförfarandet kan ställas till Thomas Claesson på kansliet
info@danssport.se eller Kerstin Karlsson (styrelsen) kerstin.dsf@comhem.se
Välkomna med ansökan till sommarlägren före 5 april 2007
Övriga ansökningar till Handslaget tas emot löpande som vanligt.

Distriktsårsmöten
Småland-Blekinges DSF
Härmed kallas samtliga dansföreningar i Småland-Blekinges DSF (SBDSF) till årsmöte.
Datum:
Söndagen den 18 mars 2007
Tid:
Kl 11.00
Plats:
Hotell Teaterparken, Växjö
Avprickning: Kl 10.30
Fullmakt för ombud skall insändas till distriktsstyrelsen senast 2007-03-04.
Kallelse och föredragningslista enligt SBDSFs stadgar.
SBDSF bjuder på lunch och lättare förtäring i samband med årsmötet.
Välkomna!
Distriktsstyrelsen
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Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt
Tävlingar:
Ö 24 mars SM Tiodans
Ö 8 april SM Latin
Ö 5 maj Spirbuggen
Ö 5 maj Växjöbuggen
Ö 18-19 maj SM BRR

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

www.danssport.se

kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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Information om musikavgifter

Förbundet (DSF) har nu tecknat avtal med STIM och SAMI angående ersättning för
musikanvändning. Syftet med avtalen är att är att minimera medlemsföreningarnas
administration/kostnader för musikanvändning.
Våra motparter representerar var sin grupp av innehavare av upphovsmannarätt.
Båda dessa grupper har lagfäst rätt till ersättning. STIM företräder musikverkens
skapare, tonsättare och textförfattare. SAMI företräder de utövande konstnärerna,
dvs. artister, musiker, skådespelare m.fl.
Förbundet kommer att årligen betala en kollektiv ersättning till de båda
organisationerna. Föreningarna kommer med anledning därav att få en förhöjd
årsavgift eftersom musikavgiften kommer att ingå i den.
Avtalen omfattar:
• Musik under kurser/träning och tävling inkluderande alla typer av mästerskap
som genomförs i Sverige. Kurserna skall väsentligen vara inriktade på
idrottsverksamheten, dvs. tävlingsdansen.
• Framställning av två exemplar av fonogram/instruktör och termin. Med fonogram
avses i första hand band, kassett, CD, minidisk eller motsvarande.
Som en grundförutsättning gäller att all musik som framförs skall vara laglig. Vid
kopiering/överföring av musik gäller således att förlagan alltid skall vara lovlig (tillåten
för kopiering).
Avtalen ger också medlemsföreningarna möjlighet att lagra musik på hårddisk. Om
så sker är det dock mycket viktigt att den musikansvarige i föreningen kan garantera
att den lagrade musiken inte under några förhållanden kan spridas vidare via
Internet/Intranät eller motsvarande.
Avtalen omfattar inte:
• Musik som används under offentligt arrangemang av typ allmän dans eller
terminsavslutning där också icke föreningsmedlemmar har tillträde och betalar
entréavgift.
• Kurser utanför idrottsverksamheten, som alltså enbart syftar till att lära ut social
dans omfattas inte av avtalen. Denna typ av kurser skall även fortsättningsvis
rapporteras till både STIM och SAMI.
Vi vill uppmana alla föreningar till lojalt agerande. Det är mycket viktigt att
inspelat material inte används i strid med lagen om upphovsrätt. Överträdelser kan
leda till påföljd för aktuell förening och dessutom till att ovannämnda avtal bryts.
Avtalen träder i kraft per 1 januari 2006. För verksamhet fram till detta datum skall ni
som medlemsförening rapportera till STIM och SAMI som tidigare.
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