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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 17-18 APRIL 2010
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m m) skall vara förbundet tillhanda senast
den 1 februari 2010. 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.

Påminnelse om Svenska Danssportförbundets Utvecklingsstipendium
Det finns fortfarande tid att ansöka om medel ur Svenska Danssportförbundets utvecklingsstipendium. Detta
kan sökas av alla föreningar och distriktsförbund som tillhör DSF. Ansökan skall vara förbundets kansli
tillhanda senast den 1 februari 2010. Den skall göras på en speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida
www.danssport.se, under rubriken INFOBANK – BLANKETTER – STIPENDIUM (längre ner på sidan).
Ansökan skall avse något av nedanstående ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet

VALBEREDNINGEN
Hjälp valberedningen med förslag på personer som kan tänkas vilka 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 2010 går mandattiden ut för:
Ordförande
Lena Arvidsson
Styrelseledamot
Kerstin Karlsson
Styrelseledamot
Ann Keuer
Styrelseledamot
Jonny Svensson
Suppleant
Georg Andrésen
Suppleant
Thomas Nilsson
Suppleant
Ingrid Ryrholm
Ett år kvar av mandattiden har:
Styrelseledamot
Lars Granström
Styrelseledamot
Jan Lund-Jensen
Styrelseledamot
Ann Stålhammar
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SwingWeb
Som vi tidigare informerat om så har DSF inlett ett samarbete med SwingWeb som syftar till
att förenkla administration av licenser och tävlingsanmälningar. SwingWeb ett webbaserat
datasystem som redan används av många föreningar för att bl a internt hantera av
tävlingsanmälningar och licenser. SwingWeb har dessutom funktioner för kursanmälningar
och annan föreningsadministration. För mera information besök www.swingweb.se
Målet var att redan till årsskiftet förändra rutinerna runt samtliga licenser (BRR och Tiodans) så att
all hantering görs via en webblösning. Detta mål klarar vi inte av utan målet är nu att detta kommer
att införas under 2010 när systemet är väl testat och information och utbildning kunnat genomföras.
Anmälningar till BRR tävlingar fungerar redan idag. Dock måste fortfarande de utskrivna
blanketterna sändas till respektive anmälnings mottagare för tävlingen.
Målet är att även ta bort den manuella hanteringen i samband med tävlingsanmälning och att i
samband med detta endast tillåta anmälan till BRR tävling via SwingWeb. Avsikten här är att det
från halvårsskiftet endast ska gå att göra tävlingsanmälningar till BRR tävlingar via SwingWeb.
På sikt skall även anmälan till Tiodanstävlingar kunna göras på samma sätt.
Vi uppmanar de BRR-föreningar som inte redan har ett föreningskonto i SwingWeb att öppna ett
sådant för att kunna använda sig av tävlingsmodulen för att hantera föreningens
tävlingsanmälningar till BRR-tävlingar. Detta konto är kostnadsfritt vid användning av
tävlingsmodulen.
Samma konto används för att hantera licenser när denna funktion öppnas vilket gör att samtliga
BRR och Tiodansföreningarna bör öppna ett konto för att förbereda sig inför förändringen i
licenshanteringen.
För att öppna ett konto behöver ni skicka följande uppgifter till dsf-support@swingweb.se:
•
•

Föreningens officiella kontaktuppgifter
Namn, personlig e-postadress och övriga kontaktuppgifter till den i föreningen som ska vara
huvudansvarig för SwingWeb-kontot

Detta kan förslagsvis vara klubbens ordförande och/eller en annan speciellt utsedd SwingWebansvarig inom föreningen.
Den som är huvudansvarig har själv möjlighet att dela ut behörighet till andra inom föreningen.
Uppdaterad information kommer i DSF-nytt och på www.danssport.se.

Licensiering 2010
Kansliet kommer i slutet på vecka 48 eller i början på vecka 49 skicka ut aviseringslistorna precis
som tidigare år.
När föreningen får hem licenslistan ska de personer som inte ska förnya sin licens strykas. Sedan
skickas hela listan in till kansliet, samtidigt som licenserna betalas. För de dansare som önskar byta
förening, eller inte finns med på listan, krävs att man ansöker om licens på den vanliga
licensblanketten och skickar in dessa ansökningar.
Ansökningarna önskar vi in så snart som möjligt, detta för att licenserna ska hinna bli klara inför
första tävlingen 2010.
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Förtjänsttecken
Det är nu hög tid att lämna förslag på personer som har gjort ett förtjänstfullt arbete för danssporten,
för att dessa ska kunna belönas med förbundets förtjänstmärke.
Förslag på person som ska tilldelas förtjänstmärke kan endast lämnas av styrelse i förening, distrikt
eller förbund. Det ska göras på speciell blankett som ska innehålla uppgifter om den föreslagnes
namn, adress och föreningstillhörighet samt uppgift om de meriter som åberopas och motivering på
separat blad. Blanketten ska vara DSF:s kansli tillhanda senast den 1 februari.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
-

-

IDSF Györ Open 28 nov i Ungern, sista anm.dag 23 nov
IDSF International Open 28 nov i Bratislava
IDSF Croatia Open 5-6 dec i Kroatien, sista anm.dag 23 nov
European Cup RR B-class; World Cup RR Youth 5 dec i Bratislava sista anm.dag 20 nov
IDSF International Open 12-13 dec i Israel
IDSF Tokyo International Open 7 mars 2010, sista anm.dag 31 jan

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående
DSF-nytt:
Tävlingar
Utbildningar
- DM ÖDSF + sluten tävling 23 jan
- Sekretariat Tiodans 23-24 jan Nacka
- DM NVDSF + sluten tävling 30 jan
- DM MNDSF + sluten tävling 30 jan
- Sundsvallssnurren 20 feb
- Billingebuggen 20 feb
- Sten Sture GP 27 feb
- Sten Sture Snurren + Allround 28 feb
- Hedemorabuggen 6 mars

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

DSF-Nytt nobember 2009

