Februari 2009

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.
Viktiga datum:
- Årsavgiften för 2009 och årsrapporten skall ha inkommit till DSF senast
den 1 mars
- Årsredovisningarna skall vara DSF tillhanda senast den 30 juni

Internationellt
Information från WRRC
WRRC låter meddela att RR-par inte längre kan välja egen musik på tävlingar. Hädanefter
kan dansparen bara välja musik från WRRC:s CD-skivor.

Tävlingsinbjudningar som inkommit till kansliet:
- IDSF Europacup Tiodans 4 april i Moskva, sista anm.dag 2 mars
- World Masters RnR and World Cup Y/J 18 april i Ingolstadt, sista anm.dag 4 april
- IDSF Open Standard och Latin 18-19 april i Bangkok, sista anm.dag 30 mars

VO Juridik
Förtydligande kring avtalen om musikanvändning
I föregående DSF-Nytt informerades om de nya avtal DSF tecknat med STIM och SAMI. I
årsavgiften till förbundet ingår en del som ger tillstånd att använda musik som är skyddad av
upphovsrätten. All musik som används i idrottsinriktad verksamhet, träning och tävling täcks
in av avtalet. Ett förtydligande finns också nu vad gäller mästerskapstävlingar. Rent sociala
arrangemang ligger dock precis som tidigare utanför avtalet.
Som alla noterat har avgiften till STIM och SAMI höjts i de nya avtalen. Anledningarna till
höjningen är dels att kostandsläget i allmänhet har höjts, men det finns även två andra
anledningar till höjningen:
- Det tidigare SAMI-avtalet var rabatterat p g a ett tidigare missförstånd mellan DSF
och SAMI. Detta är nu justerat.
- Det nya SAMI-avtalet täcker bättre in verksamheten kring träning.
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VO BRR
VO BRR Utbildning
Vi saknar fortfarande arrangör till Sommarveckan 2009. Skriv ett par rader till kansliet så hör
vi av oss. Vi vill ha in ansökan snarast.

Övrigt
Förbundsmötet kommer att hållas på Quality Hotel Nacka, helgen 25-26 april. Samtliga
föreningar som har för avsikt att nyttja sin rösträtt ska meddela kansliet detta på den
utskickade blanketten, senast 25 februari.
Anmälan för deltagande på årsmötet görs i år på www.questback.com/idrott/dsf_arsmote.
Senast 1 april behöver vi Er anmälan för att kunna garantera plats på hotellet.

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt
Tävlingar:
Ö Lorraine Trofé 18 april
Ö Björkstabuggen 18 april
ÖSM BRR 22 maj

Utbildningar:
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