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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.

Påminnelse om Svenska Danssportförbundets Utvecklingsstipendium
Det finns fortfarande tid att ansöka om medel ur Svenska Danssportförbundets
utvecklingsstipendium. Detta kan sökas av alla föreningar och distriktsförbund som tillhör
DSF. Ansökan skall vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 februari 2011. Den skall
göras på en speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida www.danssport.se, under
rubriken INFOBANK – BLANKETTER – STIPENDIUM (längre ner på sidan). Ansökan skall avse
något av nedanstående ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet

Valberedningen

Påverka danssporten!
Valberedningens uppdrag är att hitta lämpliga personer som vill arbeta i Danssportförbundet.
Vi vill ha förslag på personer som brinner för glädje, engagemang och öppenhet.
Hör av er till Valberedningen snarast(Senast 1 dec 2010).
Skicka ditt förslag till evalenaa@ueab.se
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Distriktsårsmöte
Bergslagens DSF håller årsmöte 17 mars 2011, kl 19.00 i Idrottens Hus, Ånghammargatan 4,
Västerås.

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 finns på www.danssport.se
under INFOBANK – BLANKETTER – ÖVRIGT. Ansökan 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.

Internationella tävlingar
-

8-9 januari IDSF Dance Sport Cup Madrid, Spanien, sista anm.dag 27 dec

Nationella tävlingar
Tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
-

27 nov Lilla Bryggdansen (regional tävling TEST) PORT
28 nov Adventbuggen (regional tävling TEST) HABO
22 jan Sten Sture GP DKSS
23 jan BRR Allround DKSS
23 jan Sten Sture Snurren (regional) DKSS
5 feb Rallarsnurren (regional) AXET
5 feb DM BDSF och DM ÖDSF WETT
5 feb WETTERNBUGGEN (regional) WETT
5 feb Magic Cup MAGIC
5 mars Gothenburg Elite Dance Trophy GED/SDR
19 mars Tändsticksbuggen (regional) JSDK
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Utbildning
Kursinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
-

5-9 januari Bugg KL 2 Sundsvall
26-27 februari FKU Dingtuna (nära Västerås)

Julstängt på kansliet
Kansliet håller stängt 23 dec-9 januari. Vi kommer dock att kolla mejlboxen lite då och då.

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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