December 2011

FÖRTYDLIGANDE KRING NEDANSTÅENDE UTSKICK OM IDROTTONLINE
Nedanstående utskick har gått ut via e-post till samtliga föreningar som är anslutna till DSF i
dagsläget. Det har väckt en del tankar och funderingar kring medlemsregistret i IdrottOnline
och vi skulle således vilja förtydliga att detta utskick endast syftar till att samla in
uppdaterade kontaktuppgifter på våra föreningars huvudposter, då vi inte har dessa
åtkomliga på samma sätt i SwingWeb. Detta så att vi på förbundet kan ha ett väl fungerande
informationsflöde till berörda personer och föreningar.
Inriktning vad gäller medlemsregister och hur Svenska Danssportförbundet ställer sig till
detta ligger således i framtiden. Har ni synpunkter på detta framtida förfarande får ni givetvis
mejla detta till kansliet, så kan vi vidarebefordra detta till ansvariga.
Vi ber er därför att endast ta hänsyn till angivna punkter som adresserar att ni
uppdaterar era kontaktuppgifter i föreningen, samt listar de roller som finns i er
förening.
Tack för er hjälp med detta!

VIKTIG INFORMATION TILL SAMTLIGA MEDLEMSFÖRENINGAR!!!
Med anledning av Riksidrottsförbundets krav att alla föreningar ska ha ett medlemsregister i
IdrottOnline senast 31/12 2012, vill vi att samtliga föreningar så snart som möjligt ser över
och uppdaterar sina kontaktuppgifter. Detta för att ni ska kunna ta emot all relevant
korrespondens som förbundet kommer att skicka ut under det kommande året.
Föreningen ska således lista aktuella kontaktuppgifter i form av telefonnummer, hemsida,
e-post och fullständig postadress. På så sätt har förbundet alltid en möjlighet att ta kontakt
med er förening. Om det vid någon tidpunkt skulle förekomma ändringar ska dessa
uppdateras löpande i systemet.
Förbundet önskar även att samtliga föreningar lägger in och tilldelar utsedda personer
rollerna Ordförande, Kassör, Sekreterare och även Idrottslyftsansvarig om det finns en
utsedd sådan i föreningen. Ni kan med fördel även lista LOK-ansvarig om det är någon som
har detta som sitt ansvarsområde och om det är så att föreningen bedriver barn- och
ungdomsverksamhet. Samtliga personer som tilldelats dessa roller i föreningen, ska även de
ha uppdaterade kontaktuppgifter.
För att få mer information om hur ni kan använda medlemsregistret i IdrottOnline och
exempelvis tilldela roller till personer i föreningen, kan ni titta på dessa 2 videos:
Lägg till medlem:
http://www.youtube.com/watch?v=RED2DnmPqV0&list=UU17qIfdfK4RoNqUbDy0Rv7w&in
dex=15&feature=plcp
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Tilldela roll:
http://www.youtube.com/watch?v=Pd6LFUj_3Kc&list=UU17qIfdfK4RoNqUbDy0Rv7w&inde
x=14&feature=plcp
För mera djupgående information kan ni läsa i följande manual:
http://www1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_405002/cf_87178/medlemsregistret5%20
december.PDF
Har föreningen ännu inte aktiverat sin IdrottOnline-sida kan ni läsa mer och få hjälp med
detta på följande sida:
http://www1.idrottonline.se/Supportonline/Sattigang/AktiveraIdrottOnlineKlubb/
(Ett förtydligande i detta sammanhang är att det inte finns något tvång på att använda
IdrottOnlines hemsideverktyg, dock ska föreningen ha ett fullständigt medlemsregister i
verktyget som uppdateras löpande senast 31 december 2012).
Men till dess är det väldigt viktigt att ni uppdaterar era kontaktuppgifter så att ni får tillgång
till all information som skickas, samt att ni listar Ordförande, Kassör, Sekreterare och
(Idrottslyftsansvarig) i er förening så snart som möjligt.
När ni har gjort denna översyn av föreningens kontaktuppgifter och alla roller som krävs är
uppdaterade ska detta rapporteras till kansli@danssport.se. Har ni ytterligare frågor kring
detta förfarande kan ni givetvis ställa dem till samma e-post adress.
Mer information om hur ni går tillväga för att registrera era medlemmar i IdrottOnline
kommer inom kort, samt vilken hjälp som kommer att finnas tillgänglig genom Svenska
Danssportförbundets samtliga distrikt och SISU Idrottsutbildarna.

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 22-22 april 2012
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m m) skall vara förbundet
tillhanda senast den 1 februari 2012. 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. Löpande information kommer att finnas på
www.danssport.se.

ÅRSAVGIFTER 2012
Årsavgifterna för 2012 kommer att skickas ut från kansliet i slutet av januari. Årsavgiften ska
enligt stadgarna vara betald senast 1 mars för att ha rösträtt vid nästa årsmöte.
Årsavgiften är differentierad och baserad på antal medlemmar i föreningen, angivet i
redovisad statistikrapport 2010. Följande avgifter beslutades på Förbundsmötet 2011:
Antal medlemmar
1-50
51-100
101-150
151-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-850
Över 850
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Avgift DSF
2 400 kr
3 100 kr
3 800 kr
4 500 kr
5 300 kr
6 100 kr
7 000 kr
9 000 kr
11 000 kr
14 000 kr

Avgift STIM/SAMI Total avgift
413 kr
2 813 kr
1 238 kr
4 338 kr
2 063 kr
5 863 kr
2 888 kr
7 388 kr
4 125 kr
9 425 kr
5 775 kr
11 875 kr
7 425 kr
14 425 kr
9 075 kr
18 075 kr
11 965 kr
22 965 kr
18 185 kr
32 150 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 (16,50 kr/medlem), 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.

MEDLEMSSTATISTIK 2011
I enlighet med Svenska Danssportförbundets stadgar 7 Kap 5 §, ska medlemsföreningarna
senast 1 mars skicka in medlemsstatistik för att ha rösträtt på årsmötet följande år.
I och med införandet av IdrottOnline skickar RF inte ut någon statistikblankett längre och vi
önskar därför få in er medlemsstatistik via följande länk:
https://response.questback.com/idrott/arsrapportfor2011/
Denna enkät ersätter det tidigare pappersdokumentet. Statistiken ska avse medlemsantal per
2011-12-31.

LICENSER 2012
Det är dags att söka nya licenser för 2012 i Swingweb. Dessa kommer dock inte att bli
godkända förrän tidigast 3 januari då kansliet är obemannat mellan jul och nyår.
Licensavgifterna för 2012 är oförändrade:
- låg licens 50 kr (R-klasser)
- hög licens 300 kr (övriga klasser)

FÖRTJÄNSTTECKEN
Vi påminner om att det är 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. Ansökningsblanketten 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 2012.

NATIONELLA TÄVLINGAR

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



17 mars Al Minns Cup, Stockholm (SSS)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR


11 mars WDSF Tokyo International Open i Japan, sista anm.dag 10 feb
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KANSLIET INFORMERAR
Under tiden 23 december-8 januari har vi stängt på kansliet. Under tiden 2-4 januari kommer vi
dock att svara på mejl.
U-poänglistor för Tiodansföreningarna har skickats ut. Läs igenom dessa och kom in med
synpunkter senast den 23 januari 2012.

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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