februari 2010

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 17-18 april 2010 på Rica Talk Hotel Älvsjö, Stockholm
Anmälan för deltagande på årsmötet görs i år på vår hemsida, www.danssport.se.
Senast 25 mars behöver vi Er anmälan för att kunna garantera plats på hotellet.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
-Nordiska Mästerskapen 24 april Lilleström Norge
- IDSF International Open 1-2 maj i Seoul, Korea, sista anm.dag 3 april
- World Cup Boogie Woogie all categories; World Cup RR Youth/Juniors 5 juni Rimini
- World Masters RR, World Cup Boogie Woogie 12 juni Winterthur Schweiz
- 21st Singapore Lion City International 3 juli i Singapore, sista anm.dag 30 maj

VO DANS BRR
Deltagande på NM 23-24 april 2010
VO Dans BRR har beslutat att ge allmän sanktion till alla dansare i junior, vuxen och 35+ som tillhör
högsta klass i respektive dans att delta i Nordiska Mästerskapen 23-24 april 2010 i Lilleström, Norge.
Dags att ansöka om tävling 2011
Det är dags för intresserade föreningar att ansöka om tävling för 2011! På hemsidan finns utkast till
tävlingskalender som underlag att söka på. Sista dag att söka tävling är den 28 februari, men vi kommer
att ta emot ansökningar fram till den 4 mars. Blankett för att söka tävling finns på siten under
INFOBANK/BLANKETTER och heter Sanktionsansökan.

ÖVRIGT
Beslutade löner och ersättningar gällande BRR-uppdrag, gäller från 2010-04-02.
Se bilaga.
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.
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Viktiga datum:
- Årsavgiften för 2010 ska vara betald senast den 1 mars
- Årsrapport med medlemsstatistik som skickas till RF, skall via RF ha inkommit till DSF
senast den 1 mars
- Årsredovisningarna skall vara DSF tillhanda senast den 30 juni
Adressändringar
Glöm inte att meddela DSF om föreningen bytt adress. Skicka ett mejl till kansli@danssport.se.

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående
DSF-nytt:
Tävlingar
Utbildningar
- Björkstá Buggen 10 april
- Växjöbuggen 8 maj
- SM 14-15 maj

- FKU 27-28 feb Umeå
- FKU 6-7 mars Halmstad
- Bugg KL 1 2-5 april Växjö
- Bugg KL 2 22-23 maj Kolbäck

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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2010-02-20
Maximala löner och ersättningar gällande BRR-uppdrag att gälla från 2010-04-02 beslutat
2010-02-20
Svenska domare:
Daglön: Samtliga domare oavsett steg 1600 kr per tävlingsdag.
På samtliga tävlingar utom SM, JSM och URM utgår ett tillägg beroende av domarens
stegbehörighet per disciplin/gren som genomförs under den tid domaren skall medverka i
arrangemanget. Detta gäller även om domaren inte dömer denna disciplin/gren
För gren där domaren har steg 1 utgår inget tillägg.
För gren där domaren har steg 2 utgår 100 kr per gren.
För gren där domaren har steg 3 utgår 200 kr per gren.
Om domaren skall medverka <5h reduceras daglön och grentillägg till 75% av ovan.
Om domaren skall medverka >8h utökas daglön och grentillägg till 125% av ovanstående.
För SM, JSM, och URM utgår daglön med 2000 kr utan några tillägg per tävlingsdag.
Domare skall vara på plats senast ½ timme före tävlingsstart. Med tävlingsstart avses i detta fall
den tidpunkt som arrangören i förväg meddelat domaren att bedömningen skall börja. Med tid
som domaren skall medverka menas nämnda tidpunkt och till den tid då det står helt klart att
Domaren inte längre behöver finnas tillgänglig vid tävlingen.
Utländska domare:
Se tävlingsreglementet 3.10. och tillämpliga internationella regler.
Utbildare:
Daglön 2 000 kr
Halvdag 75% (1 500 kr) av daglön.
Tävlingsledare/Tävlingskontrollant:
5 kr lön per anmäld samt ytterligare 40 kr lön per efteranmäld. Om endast TK 1 kr lön per
anmäld.
Daglön 2 000 kr per tävlingsdag.
Om TL/TK skall medverka <6h reduceras daglönen till 75% (1 500 Kr) av ovan.
Om TL/TK skall medverka >10h utökas daglönen till 125% (2 500 kr) av ovanstående.
TL/TK skall vara på plats senast 1 timme före insläpp. Med tid som TL/TK skall medverka
menas nämnda tidpunkt och till den tid då det står helt klart att Tävlingsledare inte längre
behöver finnas tillgänglig vid tävlingen.

2010-02-20
Mat:
Arrangören skall tillhandahålla varm måltid/måltider under arrangemanget i erforderlig
omfattning.
Arrangören skall bekosta måltider under resan till och från arrangemanget med faktisk kostnad,
dock max 70 kr för lunch/middag och 40 kr för morgonmål, om dessa ej ingår i boendet och/eller
resan.
Lön för bortovaro:
Lön för bortavaro skall utges med 250 kr per nödvändig övernattning före respektive efter
arrangemanget. Med övernattning jämställs även om resan till arrangemanget måste påbörjas
före 07.00 eller resan från arrangemanget planeras avslutas efter 22.00. Ett
flerdagarsarrangemang räknas i detta fall som ett arrangemang.
Övernattning:
I de fall resan till arrangemanget måste påbörjas före 07.00 eller resan från arrangemanget
planerats avslutat efter 22.00 är arrangörer skyldig att erbjuda övernattning. Arrangören skall
även erbjuda övernattning för nätter inom ett flerdagarsarrangemang. Arrangören skall
tillhandahålla enkelrum.
Reskostnad:
Arrangören skall ersätta samtliga resekostnader så som biljetter, parkering osv. samt
milersättning för resa med eget fordon.
Vid resa med eget fordon utgår ersättning med 28,50 kr per mil vid uppdrag som domare,
tävlingsledare/tävlingskontrollant och utbildare. Övriga resekostnader ersätts mot kvitto.
Val av fortskaffningsmedel skall göras gemensamt av parterna. Om arrangören kan visa att
alternativt färdsätt än det av uppdragstagaren begärda är billigare och tidsförlusten blir mindre än
20%, dock maximalt 2h, av restiden per färdväg är denne endast skyldig att ersätta
uppdragstagaren för det billigare färdsättet. Om möjligt skall resa med egen bil samordnas med
övriga uppdragstagare.
Det är arrangörens skyldighet att arrangera resan samt köpa in eventuella biljetter om annat ej
överenskommits mellan parterna.
Ersättning för skatteeffekter:
I de fall uppdragsgivaren redovisar uppdragstagarens ersättning för resa som inkomst av tjänst
och uppdragstagaren drabbas av en skattekostnad som konsekvens av detta är uppdragstagaren
berättigad till extra lön som kompensation från Svenska Danssportförbundet. Extra lönen skall
vara så stor att ingen skattekostnad uppstår för uppdragstagaren. För resa med egen bil skall bara
den del av ersättningen som är skattefri enligt RSV:s norm ersättas (18,50 kr 2010 för egen bil,
9,50 kr för bensin driven tjänstebil respektive 6,50 kr för diesel driven tjänstebil). Denna extra
lön skall endast utbetalas om uppdragstagaren kan visa att skattekostnaden uppstår.
Krav på ersättning för skattekompensation skall inlämnas till Svenska Danssportförbundet på
därför avsedd blankett, tillsammans med kopior på kvitto/räkning för utbetalt arvode, mellan den
1/12 och 10/12 innevarande år. Ersättning betalas därefter ut av Svenska Danssportförbundet.

2010-02-20
Sjukdom
Vid sjukdom skall ersättning betalas i enlighet med Lagen om sjuklön vilket i normalfallet
innebär att ingen sjuklön utgår baserat på reglarna i § 3 i lagen:
§ 3 Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den förstadagen av
anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock
rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd
fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl
medräknas inte.
Vid beräkning av kvalifikationstiden enligt första stycket skall tidigare anställningar hos
samma arbetsgivare medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton
kalenderdagar.
Dock skall arbetsgivaren utge ersättning för samliga utlägg och reskostnader arbetstagaren har
haft.
Utbetalning:
Se tävlingsreglementet 3.7.

