April 2010

VID SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
den 17-18 april 2010 valdes följande styrelse för Svenska Danssportförbundet:
Ordförande: Lena Arvidsson
Ledamöter. Lars Granström
Kerstin Karlsson
Jan Lund-Jensen
Thomas Nilsson
Ann Stålhammar
Jonny Svensson
Suppleanter: Hans Björkborg
Ann Keuer
Charlotte Waltermark Rottner
Förtjänsttecken
Följande personer har tilldelats förbundets förtjänsttecken.
Ulf Gustafsson
Lars Wallin
Christer Kihlgren
Gunnar Söderlind

guld
guld
silver
silver

Robert Bohman
Solveig Lindström
Matts Nordlander
Valborg Nordlander
Christina Sellén
Torbjörn Sollander

brons
brons
brons
brons
brons
brons

Distriktskonferens 4-5 september, Arlandastad Tema Barn- och
Ungdomsrekrytering
Antalet barn och ungdomar inom danssporten har under den senaste tioårsperioden kontinuerligt
sjunkit. Några föreningar klarar rekryteringen väl men de flesta klubbar ser sina ungdomssektioner
krympa. Frågan om nyrekrytering av dansare står nu överst på agendan för Svenska
Danssportförbundet och det första vi vill göra är att aktivera våra distrikt i detta viktiga projekt.
För att diskutera runt olika möjligheter för att få fart på rekryteringen av nya dansare så kallar vi
härmed till konferens den 4-5 september 2010 i Arlandastad. Men till skillnad mot våra vanliga
distriktskonferenser bjuder vi den här gången in samtliga ledamöter i respektive distriktsstyrelse. Vi
vill att så många som möjligt ska få tycka till och känna att detta är deras fråga.
Mer detaljer samt anmälningsinformation har skickats till respektive distriktsordförande.
VO Dans BRR & VO Distrikt i samarbete
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IDROTTSLYFTET
Det finns pengar kvar att söka från Idrottslyftet år 3. Vi flyttar därför fram sista ansökningsdatum till
2010-06-01. Projekten ska redovisas senast 1 september 2010.
Föreningar kan söka bidrag för projekt med
- träningsläger, t ex sommarläger för barn och ungdomar
- ledarutbildning, t ex sommarveckans utbildningar. Bidrag kan även sökas för
funktionärsutbildningar (lagledarutbildning). Utbildningarna ska vara sanktionerade av DSF
- rekryteringskampanjer
- prova på-verksamhet, t ex i skolorna.
Bidrag kan ej sökas för befintlig verksamhet. Högsta tränararvode som beviljas är 250 kr/tim (ej tillägg
av sociala avgifter). Projekt som avser skolverksamhet ska i första hand sökas via distriktsförbunden
(DF).
Ansökningsblankett finns på vår hemsida, www.danssport.se. Frågor kan ställas till Thomas Claesson
på DSF:s kansli (info@danssport.se) eller Kerstin Karlsson (kerstin.dsf@comhem.se). Ansökningarna
insändes till DSF:s kansli.

ÖVRIGT
Facebook: Ung Danssport
För att kunna arbeta med utveckling av danssporten med speciell inriktning på ungdomar har det
skapats en Facebook-grupp (Facebook är ett av de nya "sociala medierna" på nätet.). "Ung Danssport"
är tänkt för de unga som vill diskutera och dela åsikter om danssporten i Sverige, speciellt ur ett
ungdomsperspektiv. Ur dessa diskussioner kommer säkert en hel del matnyttigt. Du som är 25 år eller
yngre är välkommen som medlem och tanken är att just du ska kunna göra din röst hörd och din åsikt
påverka danssporten. Sök reda på gruppen "Ung Danssport" och ansök om medlemskap nu!
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.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
- IDSF Szöke Tisza Open 19 juni i Ungern

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående
DSF-nytt:
Tävlingar
Utbildningar
- Stockholm International Open 11-13 juni
- Goteborg Elite Dance Festival 18-19 september
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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
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