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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 16-17 APRIL 2011
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m m) skall vara förbundet tillhanda
senast den 1 februari 2011. 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.

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. Blanketten finns att
ladda ner på danssport.se under INFOBANK – BLANKETTER – ÖVRIGT.

ÅRSRAPPORT
I enlighet med Svenska Danssportförbundets stadgar 7 Kap 5 §, ska medlemsföreningarna senast
1 mars skicka in Årsrapporten för att ha rösträtt på årsmötet följande år.
I och med införandet av IdrottOnline skickar RF inte ut någon årsrapport längre och vi önskar därför
in era årsrapporter via följande länk: http://www.questback.com/idrott/dsfstatistik2010
Denna enkät ersätter det tidigare pappersdokumentet.
Från och med 2012 kommer all rapportering av årsrapporten ske via IdrottOnline.

LICENSER
Licensieringen för 2011 kommer som tidigare meddelats ske via Swingweb. Inga papper ska skickas
till kansliet, utan all administration sköts via webben.
En manual för hur man licensierar dansare finns på danssport.se under INFOBANK - BLANKETTER

ÅRSAVGIFTER 2011
Årsavgifterna för 2011 kommer att skickas ut från kansliet i mitten av januari. Årsavgiften ska enligt
stadgarna vara betald senast 1 mars för att ha rösträtt vid nästa årsmöte.

AVGIFTER 2011
Förbundsstyrelsen har beslutat om avgifter inom DSF för 2011; se bilaga längst bak.
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ORGANISATIONSNUMMER
I samband med RF-stämman 2009 beslutades att medlemsföreningar fr o m den 1 januari 2011 måste
inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket. Ladda
hem ansökan direkt från Skatteverkets hemsida.
Organisationsnumret ska sedan läggas in via föreningens IdrottOnline sida, så att RF kan se
organisationsnumret.
I dagsläget saknar 74 föreningar och 7 SDF organisationsnummer i IdrottOnline.

PLUSGIRO AVSLUTAT
Svenska Danssportförbundet har avslutat sitt plusgirokonto. Ev inbetalningar till förbundet ska göras
till:
Bankgiro 637-8608 (licenser)
Bankgiro 637-8624 (övriga inbetalningar)

KANSLIET INFORMERAR
Under tiden 23 december-9 januari har vi stängt på kansliet. Vi kommer dock lite då och då att läsa mail
skickade till kansli@danssport.se
U-poänglistor kommer att skickas ut innan årsskiftet. Läs igenom dessa och kom in med synpunkter
senast den 13 januari 2010.

NATIONELLA TÄVLINGAR
Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan förra DSF-Nytt:
-

29 jan Hammaröbuggen DTC
5 feb DM SHDSF och DM SBDSF, VOLL
5 feb Piraten Pokalen (regional) VOLL
12 feb Jiversbuggen (regional) JDC
19 feb DM MNDSF, FSÖ
19 feb Söderhamnsbuggen (regional) FSÖ
26 feb Sundsvallssnurren ALT/TROLL
27 feb Sundsvallssnurren (regional) ALT/TROLL
5 mars DM VSDSF och DM VDSF, DKB
5 mars Stenbocksbuggen (regional) DKB
19 mars Bryggdansen PORT
9 april Uddevallabuggen DBB
10 april BRR Allround DBB

UTBILDNINGAR
Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan förra DSF-Nytt:
-

22-23 januari FKU Sundsvall
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GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR
önskar vi från kansliet

Adress och telefonnummer
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Telefon 08-699 60 00
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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Avgifter inom DSF 2011
Årsavgifter (fastställda av Förbundsårsmötet 2010)
Årsavgiften är differentierad och baserad på antal medlemmar i föreningen angivet i
insänd statistikrapport året före (antal medlemmar 2 år före) det år avgiften gäller för
enligt följande:

1-50 medlemmar:
51-100 medlemmar:
101-150 medlemmar:
151-200 medlemmar:
201-300 medlemmar:
301-400 medlemmar:
401-500 medlemmar:
501-600 medlemmar:
> 600 medlemmar:

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.
I årsavgiften ingår avgift till STIM och SAMI, samt
avgift för ordinarie ombud till förbundsmötet (även
för dansföreningar som ej har rösträtt). Dock ej för
suppleanter eller distriktsombud (SDF-ombud), ej
heller resekostnader till och från förbundsmötet.

De dansföreningar som inte sänder in
statistikuppgift eller ej anger antal medlemmar på utsänd blankett debiteras högsta
avgiften.
I de fall uppgifterna är uppenbart felaktiga i statistikuppgiften beslutar förbundsstyrelsen
om årsavgiften för dansföreningen.

Övriga avgifter (fastställda av Förbundsstyrelsen 2010-11-21)
Sanktionsavgifter

0 kr för tävlingar som bara innehåller R-klasser
1 000:- GP och DM
1 000 :- övriga tävlingar (ej SM)
Maximal anmälningsavgift på tävling
(Gäller ej internationella tävlingar i Sverige)

150 kr per dansare för SM
1 500 kr per lag för SM i LAG
80 kr per dansare för tävlingar som bara innehåller R-klasser
100 kr per dansare på övriga tävlingar.
Arrangörsavgift

15 % på inbetalda anmälningsavgifter på sanktionerade tävlingar (ej SM och
tävlingar som bara innehåller R-klasser)
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Inställda tävlingar

SM
DM och GP
R-tävlingar
Övriga tävlingar

10 000:7 500:1 000:5 000:-

Licenser

Låg licens
Hög licens

50:300:-

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 uttas halv licensavgift samt
en administrativ avgift på 150 kr.
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