November 2007

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m.m.) skall vara förbundet
tillhanda senast den 1 februari 2008. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad
medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorganen.
Förslag från röstberättigad föreningsmedlem skall insändas genom vederbörande förening
tillsammans med dess utlåtande.

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
Förändringar i VO Dans BRR
Mikael Karlsson har p g a personliga skäl beslutat sig för att stiga av positionen som
ordförande för VO Dans BRR. Beslutet gäller omgående. Förbundsstyrelsen beklagar
givetvis Mikaels beslut, samtidigt som vi tackar Mikael för hans många insatser inom
Svenska Danssportförbundet.
Ulf Gustafsson
Förbundsstyrelsen

Information till alla utbildningsansvariga i distrikten
Tänk på att planera vårens utbildningar i mycket god tid. Senast tre månader innan
utbildningen skall sanktionsansökan skickas in till kansliet.
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Internationellt
•
•

SnowBall Classic 8-10 feb Canada, sista anmälningsdag 12 jan
Hong Kong Open 9 mars, sista anmälningsdag 31 dec

Övrigt
Licenser
Aviseringslistan för förnyelse av licenser 2008 kommer att skickas ut v 48 (se bilaga).

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.

Adressändringar
Föreningarna måste påminna sina dansare som flyttar att meddela kansliet den nya
adressen så att ev information kommer rätt.

Inrapportering av tävling eller träning utomlands
Vi vill också påminna föreningarna om att rapportera in till kansliet när ni har danspar som
tävlar eller tränar utomlands. Detta gäller både Tiodans och BRR.

Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF- Nytt
Tävlingar

Utbildningar

Ö Smébuggen 26 jan
Ö Sten Sture GP 9 feb
Ö Sten Sture Snurren 10 feb
Ö DKSS All Round 10 feb
Ö Potatisbuggen 16 feb

Ö KLK Bugg steg 2, 3-6 jan Sundsvall
Ö Basblock del 1, 4 jan Sundsvall
Ö Basblock del 2 KL, 5 jan Sundsvall
Ö Basblock del 2 PT, 6 jan Sundsvall

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
utbildning@danssport.se
licens@danssport.se
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Förnyelse av licenser
Det är nu åter dags att förnya era föreningsmedlemmars tävlingslicenser.
För att få det att fungera ännu smidigare i år har vi förändrat rutinen med
antidoningsförsäkran för de vars licenser förnyas med ifylld aviseringslista.

Antidopning
Som bekant har Riksidrottsförbundet för tre år sedan infört nya bestämmelser mot
dopning. Dessa överensstämmer i allt väsentligt med den internationellt gällande
WADC (World Anti Doping Code). Alla förbund inom RF, alltså även DSF har
förbundit sig att följa dessa bestämmelser.
Alla licensierade dansare måste alltså känna till vad som gäller i detta avseende. Det
är dansarens förening som har ansvaret för att sprida informationen lokalt och att
övertyga sig om att alla berörda har förstått vad bestämmelserna innebär. Någon
ansvarig i föreningen bör därför finnas som skaffat sig tillgång till RF:s
antidopningsbestämmelser och studerat dessa noggrant.
Bestämmelserna kan hämtas på RF:s hemsida. Där kommer de också att hållas
uppdaterade om det beslutas om ändringar. Innan nya licensansökningar sänds in till
förbundet skall dessa dansare informeras.
Observera särskilt vad som gäller för personer som regelbundet tar medicin
som finns på listan för icke godkända preparat, diabetiker, astmatiker m. fl. Hur
informationen lämnas avgörs lokalt. Det är dock med säkerhet otillräckligt att endast
uppmana de berörda att själva läsa igenom bestämmelserna. Genomgången skall
ske i mer aktiv form. När genomgången klarats av skall alla berörda med sin
namnteckning intyga att de blivit informerade och att de förstått innebörden.

Aviseringslistor
Bifogat med detta brev finner ni aviseringslistor för förnyelser av licenser för de
dansare i er förening som innehaft tävlingslicens under 2007. Vi ber er stryka de
personer som ej skall ha licens under det kommande året. På aviseringslistan kan ni
även ange ändringar av licenstyp. Kontrollera även persondata och rätta på listan om
dessa är felaktiga. För de personer vars licenser förnyas genom insändande av
aviseringslistan behövs inte någon ny antidopningsförsäkran då dessa redan finns på
kansliet.
Om förnyelse av licens görs senare än vid återsändandet av aviseringslistan
skall blanketten för licensansökan med påskrifter användas.
OBS! Aviseringslistan kan endast sändas in 1 gång. Därefter krävs ny
licensansökan.

Betalning
Vi betalning av licenser var noggrann med att skriva vilka licensansökningar det
gäller eller om det gäller aviseringslistan.
OBS! Alla betalningar för licenser skall numera betalas till Svenska
Danssportförbundets det nya plusgirokontot 160 68 22-3 för licensbetalningar.
För att förenkla för kansliet ber vi er göra separata betalningar för licenser på
aviseringslistan och de som söks med den nya blanketten för licensansökningar.
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Om betalningen ej stämmer överens med summan som skall betalas kommer
samtliga licenser på ansökan/aviseringslistan att vara ogiltiga då vi ej kan
särskilja vilken licens som betalning ej är korrekt för.
OBS! Endas betalningar från föreningar och en betalning per aviseringslista
accepteras.

Rutin på kansliet
Om licensansökan inkommer som ej är komplett ifylld kommer kansliet ha som mål
att denna att returneras med vändande post och ansökningarna kommer då inte att
vara giltiga förrän komplett ifylld ansökan kommer in.
Om betalning saknas eller ej stämmer överens med det som skall betalas enligt
licensansökningarna eller aviseringslistan avser kansliet att inom en vecka sända er
brev om detta. Observera då att licenserna ej är giltiga förrän korrekt betalning är
Svenska Danssportförbundet tillhanda.
För att licenserna skall bli klara i god tid innan första tävlingen ber vi er skicka in
aviseringslistor och nya licensansökningar senast den 1 januari 2008.
Kansliets förhoppning är då att alla licenslistor med giltiga licenser kan sändas ut till
föreningarna runt den 15 januari.
Alla information från förbundet sänds på den E-post adress ni anger på
aviseringslistan.
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