April 2009

VID SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
den 25-26 april 2009 valdes följande styrelse för Svenska Danssportförbundet:
Ordförande:
Ledamöter:

Lena Arvidsson
Lars Granström, Kerstin Karlsson, Ann Keuer, Jan Lund-Jensen, Ann
Stålhammar och Jonny Svensson
Suppleanter: Georg Andrésen, Thomas Nilsson och Ingrid Ryrholm
Förtjänsttecken
Följande personer har tilldelats förbundets förtjänsttecken:
Lars Granström
Ann Keuer
Thomas Karlsson
Ronny Magnusson
Magnus Svensson

guld
silver
brons
brons
brons

Idrottslyftet
Det finns pengar kvar att söka från Idrottslyftet år 2. Vi flyttar därför fram sista
ansökningsdatum till 2009-05-31.
Projekten ska hinna genomföras och redovisas i september 2009.
Föreningar kan söka bidrag för projekt med
•
•
•
•

Träningsläger, t ex sommarläger för barn och ungdomar
Ledarutbildning, t ex sommarveckans utbildningar. Nytt är att bidrag nu även kan
sökas för funktionärsutbildningar (lagledarutbildning). Utbildningarna ska vara
sanktionerade av DSF
Rekryteringskampanjer
Prova på-verksamhet i skolorna. Föreningar som tillhör nätverk söker bidrag genom
dessa.

Bidrag kan ej sökas för kvalificerad utbildning i befintlig verksamhet.
Högsta tränararvode som beviljas är 200 kr/timme (ej tillägg av sociala avgifter).
Ansökningsblankett finns på vår hemsida, www.danssport.se. Frågor kan ställas till Thomas
Claesson på kansliet (info@danssport.se) eller Kerstin Karlsson (kerstin.dsf@comhem.se).
Ansökningarna insändes till vårt kansli.
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Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan det senaste numret av DSF-nytt:
•
•
•
•
•
•

Slovenian Open 9-10 maj i Izola, Slovenien
World Champ. RR form. Main och Girl Juniors 23 maj i Prag, Tjeckien
European B Cup 6 juni i Herentals, Belgien
Savaria Dance Festival 6-7 juni, Ungern, sista anm.dag 23 maj
Krsko Open 13-14 juni, Slovenien, sista anm.dag 31 maj
Baltic Open 20-21 juni, Tyskland

VO Info PR
Ny grafisk profil
Vid årsmötet presenterades DSF:s nya grafiska profil
med en ny logotyp.
E-posta till lasse.reuterberg@idrottisamverkan.se för
att få mer information och vid behov också den nya
logotypen i olika utföranden för t.ex. affischer och
annonser där även förbundet ska exponeras.
För större tävlingar och/eller tävlingar där TV förväntas täcka har ett SM-Kit tagits fram med
roll-ups, banderoller, beach-flaggor m.m. som kan användas i danslokalen. Detta SM-Kit kan
lånas utan kostnad. Kontakta kansliet om ni önskar info om vad, när och hur det kan lånas.

VO Line dance
Till de medlemsföreningar i DSF som sysslar med Line dance
Annika Nyberg är nybliven ordförande för VO Line dance inom DSF. Under det gångna året
har VO:t bestått av tre ledamöter och nu är två kvar, Ingrid Ryrholm från Enköping (som sitter
med som förbundsstyrelsens representant) och Annika Nyberg från Skellefteå.
Gruppen fick inte så mycket gjort som de hade hoppats på förra året, så nu tar de nya tag.
Steg ett är då att bli fler! Att vara fem personer i gruppen tror de är ett lagom antal för att få
fart på verksamheten samt att dessa kommer från fem olika föreningar för att sprida ut sig.
Eftersom Line dance er en ny dansform inom DSF har de ett unikt tillfälle att utforma
verksamheten.
Några av de frågor som känns angelägna att jobba med, en del nu genast och en del i ett
längre perspektiv, är
•
•
•
•
•
•

hur blir vi fler line danceföreningar inom DSF?
hur kan föreningarna stötta och hjälpa varandra?
hur vill vi utforma bra utbildning för instruktörer?
hur vill vi att tävlingsverksamheten ska se ut?
hur kan vi få till stånd ett bra internationellt samarbete?
hur får vi Line dance att bli en dansform att räkna med inom DSF?

Så ta nu och tänk igenom vem ni har i er förening som skulle vilja jobba med dessa frågor. Vi
hoppas få ett namn från varje förening, sedan är det upp till ordföranden Annika Nyberg att
föreslå tre personer som förbundsstyrelsen sedan ska godkänna. Annika kan nås på
telefonnummer 070-663 83 13.
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VO Tiodans
Utländska pars deltagande på svenska GP-tävlingar
Vi vill härmed påminna om att svenska GP-tävlingar i Tiodans endast är öppen i
A-klass för utländska par som vill deltaga.

VO BRR
Nya ledamöter
VO Dans BRR ombildades i mars och det nya VO:t består av Christofer Elghorn från Nacka
(ordförande), Tomas Ölvebring från Luleå, Monica Westin från Örnsköldsvik, Magnus
Svensson från Tibro samt Susanne Gyllander från Östersund. Kontaktuppgifter finns på
www.danssport.se. VO Dans BRR handhar bland annat de bitar som har med
tävlingsverksamhet och utbildningsverksamhet att göra på bugg- och rock’n’roll-sidan.

Kansliet informerar
Avgifter inom Svenska Danssportförbundet 2009
Årsavgifter
Årsavgift 2009 (fastställda av Förbundsårsmötet 2008 med komplettering av
Förbundsstyrelsen för tillägget för STIM och SAMI)
Antal medlemmar
1-50
51-100
101-150
151-200
201-300
301-400
401-500
501-600
Över 600

Avgift DSF
2 200 kr
2 800 kr
3 400 kr
4 000 kr
4 600 kr
5 200 kr
5 800 kr
6 400 kr
7 000 kr

Avgift STIM, SAMI
413 kr
1 238 kr
2 063 kr
2 888 kr
4 125 kr
5 775 kr
7 425 kr
9 075 kr
10 725 kr

Total avgift
2 613 kr
4 038 kr
5 463 kr
6 888 kr
8 725 kr
10 975 kr
13 225 kr
15 475 kr
17 725 kr

Ny förening betalar en inträdesavgift på 1500 kr det år de blir provårsmedlemmar. Detta
ersätter medlemsavgiften inträdesåret.
Sanktionsavgifter
600:- GP och DM
1000 :- övriga tävlingar (ej SM och RM)
Anmälningsavgift på tävling
150 kr per dansare för SM
1500 kr per lag för SM i LAG
100 kr per dansare på övriga tävlingar.
Arrangörsavgift
15 % på inbetalda anmälningsavgifter på sanktionerade tävlingar (ej SM och RM)

DSF-Nytt April 2009

Inställda tävlingar
SM och RM
DM och GP
Övriga tävlingar

10 000:7 500:5 000 :-

Licenser
75:- Låg licens
250:- Hög licens t.o.m det år man fyller 18 år
300:- Hög licens fr.o.m det år man fyller 19 år
Straffavgifter vid saknad licens eller felaktig licens
500 kr/person vid saknad licens + normal licensavgift
250 kr/person vid felaktig licens + normal licensavgift
Utbildning
Sanktionsavgift/deltagaravgift vid utbildning är 100 kronor för dag 1 och 50 kronor för varje
påbörjad ny dag utbildningen pågår.
Videofilmning
Videofilmning för icke kommersiellt bruk skall vara tillåtet utan kostnad.
Övriga avgifter
Protestavgift 500 kr
(Hela beloppet återbetalas vid bifall av protesten)
Byte av föreningsrepresentation vid halvårsskifte
Vid byte av föreningsrepresentation vid halvårsskifte uttages halv licensavgift samt en
administrativ avgift på 150 kr.
Annonser
Annonsavgifter på hemsidan föreslås av VO Info/PR och beslutas av Förbundsstyrelsen.
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Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan
föregående DSF-nytt:
Tävlingar
- Jordgubbsbuggen (sluten) 27 juni
Utbildningar
- Grund Funktionärsutbildning 16 maj Stockholm
- Tävlingsorganisatörsutbildning 17 maj Stockholm
- Grund Funktionärsutbildning 8 aug Borås
- Trioutbildning 8-9 aug Borås
- Förberedande kursledarutbildning 8-9 aug Borås
- Förberedande tränarutbildning 8-9 aug Borås
- Lagledarutbildning 9 aug Borås
- Tävlingsorganisatörsutbildning 10 aug Borås
- Partränarutbildning 1 BW 10-11 aug Borås
- Partränarutbildning 1 Bugg 10-11 aug Borås
- Sekretariatsutbildning 10-11 aug Borås
- Kursledarutbildning 1 Bugg 10-13 aug Borås
- Kursledarutbildning 2 Bugg 11-14 aug Borås
- Partränarutbildning 2 BW 12-13 aug Borås
- Partränarutbildning 2 Bugg 12-13 aug Borås
- Sekretariatsutbildning 15-16 aug Stockholm

Adress och telefonnummer
Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta
Telefon 08 683 30 22
Telefontid måndag – tisdag 10.00 – 12.00
Fax 08 724 60 42
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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