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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m.m.) skall vara förbundet
tillhanda senast den 1 februari 2009. 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.

Valberedning
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 2009 går mandattiden ut för:
Ordförande
Ulf Gustafsson
Styrelseledamot
Kerstin Karlsson
Styrelseledamot
Per-Olof Larsson
Styrelseledamot
Jan Lund-Jensen
Suppleant
Georg Andrésen
Suppleant
Björn Lundqvist
Suppleant
Ingrid Ryrholm
Ett år kvar av mandattiden har:
Styrelseledamot
Lena Arvidsson
Styrelseledamot
Gunilla Brunnström
Styrelseledamot
Jonny Svensson

VO BRR
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.

Internationellt
-

Goldstadtpokal 2009-01-31 i Tyskland, sista anm.dag 24 jan

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.
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Övrigt
Nya medlemsföreningar
Under året har DSF fått sju nya medlemsföreningar:
DK Magic, Göteborg – medlemmar sedan januari
Line danceföreningen Gold Town Feet of Fire, Skellefteå – medlemmar sedan januari
Team One DF, Stockholm – medlemmar sedan april
Föreningen Jamtline Dancers, Östersund – medlemmar sedan april
DK Crazy Stepz, Ronneby – medlemmar sedan april
DF Dance Port, Fjällbacka – medlemmar sedan april
Westra Aros Elitdansklubb, Västerås – medlemmar sedan juli
Vi hälsar de glatt välkomna till förbundet!

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.
Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF- Nytt
Tävlingar
Ö DM Norr 24 jan
Ö Pärlbuggen 24 jan
Ö Minisnurren 7 feb
Ö DM Mittnorrland 7 feb
Ö Potatisbuggen 28 feb
Ö DM Västergötland 28 feb
Ö Magic Cup 14 mars

Utbildningar
Ö Grund Funktionär 2 jan Vara
Ö Bugg KL 1, 2-5 jan Vara
Ö Sekretariat 2-3 jan Vara
ÖTävlingsorganisatör 3 jan Vara
Ö Lagledare 4 jan Vara
Ö Sekretariat 10-11 jan Norrköping

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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