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VO Juridik
Mer information om STIM/SAMI-avtalen
Har ni videoklipp eller annat filmat material på era föreningars hemsidor? Då bör ni
veta det här!
Förbundets avtal med STIM och SAMI täcker inget framförande av musik på Internet.
Den som publicerar sådant material måste ha ett eget avtal med dessa parter och det
är förenat med en ansenlig avgift och dessutom krävs i allmänhet i dessa avtal att
musikinnehållet måste vara kopieringsskyddat.
Därför råder förbundet våra föreningar att inte publicera material med musikinnehåll
på Internet. Det bör dock i sammanhanget nämnas att det inte finns något hinder för
att länka till redan publicerat material förutsatt att den som har publicerat materialet
har avtal med STIM och SAMI samt er sitt medgivande till länkningen.

Landslag BRR
Arbetsgrupp Landslag BRR
Efter en turbulent höst när det gäller frågor runt landslagsverksamheten för BRRdanserna har nu en arbetsgrupp tillsatts för att fokusera på frågorna. Arbetet handlar
om att tydliggöra hur verksamheten ska bedrivas i framtiden med frågeställningar
runt landslagsledning, uttagningar av par till landslag och internationell
representation, lägerverksamhet och träning. Arbetsgruppen består av Robert
Johnsson, Marie Nahnfeldt Mattsson, Ulf Gustafsson, Jan Lund-Jensen och Lena
Arvidsson. Gruppen kommer att adjungera ledamöter vid behov och han en tät dialog
med VO BRR och VO Tiodans inte minst för att utröna hur arbetet med en framtida
elit/landslagssatsning ska gå till; m a o så jobbar gruppen med både kort och lång
planeringshorisont.
Gruppen ska vara klar med arbetet senast 31 maj 2009.
Under våren kommer Danssportförbundets stöttning till dansare som deltar i
internationella mästerskap och tävlingar i första hand bestå av lagledare utsedda av
DSF.
/Förbundsstyrelsen/
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Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet
•
•
•
•
•

IDSF International Open 11 april i Banja Luka, Bosnien, sista anm.dag 4 april
IDSF International Open 2 maj i Leucate, Frankrike
IDSF International Open 3 maj i Seoul, Korea, sista anm.dag 3 april
Swiss Masters 16 maj i Bern, Schweiz
IDSF International Open 18 maj i London, Storbritannien

Kansliet informerar
Årsredovisningar
Nu är det högsäsong för årsmöten i föreningarna. Vi vill därför påminna om att
redovisning skall göras till förbundet. Det handlar om:
• Årsmötesprotokoll
• Verksamhetsberättelse
• Balansrapport
• Resultatrapport
• Revisionsberättelse
Handlingarna ska vara kansliet tillhanda senast den 30 juni men skicka dem gärna
tidigare.
Utbildnings- och tävlingsinbjudningar
föregående DSF-Nytt:
Tävlingar

publicerade

på

hemsidan

Utbildningar

Ö Rörstrand Open 28 mars
Ö Scheelebuggen 9 maj
Ö Gbg Elite Dance Festival 12-13 sep
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