November 2011

Svenska Danssportförbundets förbundsmöte 21-22 april 2012
Svenska Danssportförbundets förbundsmöte hålls den 21-22 april 2012 på Quality Hotel
Nacka, Stockholm. 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.
Mer information kommer fortlöpande att finnas på www.danssport.se.

VALBEREDNINGEN
Vi vill ha din hjälp!
Valberedningen behöver din hjälp för att hitta personer som brinner för Danssporten.
Vi letar efter personer som kan arbeta i Förbundsstyrelsen eller på någon annan plats inom
förbundet.
Alla arbetsinsatser är värdefulla.
Se er omkring, det finns säkert någon som ni ser som lämplig för ett uppdrag.
Ni behöver inte tillfråga dem. Det gör vi i valberedningen.
Vi vill att ni sänder in era nomineringar senast den 1 december i år.
Vi i valberedningen ser fram emot era förslag.
Skicka gärna ett epostmeddelande till Eva-Lena (evalenaa@ueab.net) eller Carl
(Carl@Saav.se). Eller ring: telefonnummer 070-211 38 92

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. Nytt i år är att
DSF har gått över till ett poängräkningssystem; se bilaga 1 och 2.
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.
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DSF AVGIFTER 2012
Förbundsstyrelsen har beslutat om ett antal avgifter för 2012. Bl a har man infört
sanktionsavgift för R-tävlingar; se bilaga 3.
Observera också att årsavgifterna höjs för 2012 enligt beslut på Förbundsmötet 2011.

NOMINERA ”ÅRETS DANSFÖRENING”
Svenska Danssportförbundet (DSF) inbjuder nu alla dansföreningar tillhörande DSF att
kandidera till Årets Dansförening. Detta blir första gången en sådan utnämning sker och vi
kan utlova att stor uppmärksamhet kommer att ges till den vinnande föreningen. Givetvis
måste ni som antar utmaningen motivera detta i er ansökan, men det kan vara väl värt
besväret!
Så vad är då kriterierna för att kunna aspirera på att bli Årets Dansförening? Det är först och
främst att visa på framgång i olika avseenden. Danssport är en idrott och givetvis är
framgångar i tävlingssammanhang viktiga, men ännu viktigare är kanske förmågan att locka
till sig nya unga dansare, att motivera danspar att fortsätta träna och tävla när de kommer
upp i tonåren och att bibehålla och utveckla dem senare som vuxna dansare. Vi bygger en
framgångsrik elit genom att ha en bred bas att stå på med utvecklingsbara dansare som
brinner för sin sport.
Vad är det som skapar en framgångsrik förening? Berätta det för oss. Tala om för oss varför
just din förening har lyckats och hur ledarskap, organisation, rekrytering och social
gemenskap har påverkat er på olika sätt. Din motivering varför ni bör bli Årets Dansförening
är helt och hållet upp till dig, men du förstår säkert vad vi menar i det vi skrivit ovan.
Om din förening vinner kommer ni att få en specialartikel i nästa årsbok. Stor publicering
kommer att ske på vår web-site och uppmärksamhet och korande kommer att ske på DSF:s
årsmöte i april 2012 dit ni givetvis får en specialinbjudan.
Vi vill ha din skriftliga kandidering med motivering senast den 20 december 2011. Maila till
kansli@danssport.se. Bedömningen kommer att göras av DSF:s förbundsstyrelse och beslutet
kan inte överklagas.
Välkommen att utmana!

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 2012. 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
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Distriktsårsmöten
Bergslagens Danssportförbund
Bergslagens DSF håller årsmöte 15 mars 2012 kl 19.00 i Idrottens Hus i Västerås.

Nationella tävlingar
Tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
- 14 dec Höstsnurren R, Sundsvall (ALT)
- 28 jan Sten Sture GP, Sävsjö (DKSS)
- 28 jan BRR Allround, Sävsjö (DKSS)
- 29 jan Sten Sture Snurren R, Sävsjö (DKSS)
- 29 jan Ebba Bouncet R, Skärholmen (EBBA)
- 3 mars Vinterfestivalbuggen R, Älvsbyn (ÄDD)
- 18 mars LBRR-Buggen R, Ljungsbro (LBRR)

Julstängt på kansliet
Kansliet håller stängt 23 december-8 januari. Under tiden 2-4 januari kommer vi dock att läsa
mejl emellanåt.

Adress och telefonnummer
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Telefon 08-699 60 00
Fax 08-699 65 31
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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Bilaga 1
Svenska Danssportförbundets förtjänsttecken
Förtjänsttecknet finns i tre valörer, brons, silver och guld. Det består av en nål med
förbundsmärket i emalj omgivet av en krans.
Det kan tilldelas:
- funktionärer som utfört ett förtjänstfullt arbete inom svensk danssport
- den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska
danssporten
- utländsk person som gjort svensk danssport stora tjänster eller samarbetat förtjänstfullt
med Svenska Danssportförbundet
Tiderna ska beräknas från:
- föreningens inträde i Svenska Danssportförbundet
- Svenska Danssportförbundets inträde i Riksidrottsförbundet (RF) 1977
Rådgivande poängskala för förtjänsttecken
1. Arbete inom DSF centralt
a. ordförande 8 poäng/år
b. styrelseledamot och suppleant 6 poäng/år
c. kommittéordförande 5 poäng/år
d. valberedning, ledamot av DSF-kommitté eller utredning som arbetar på
årsbasis 3 poäng/år
2. Arbete inom distriktsförbund
a. ordförande 5 poäng/år
b. styrelseledamot, kommittéordförande och styrelsesuppleant 3 poäng/år
c. ledamot av SDF-kommitté eller utredning som arbetar på årsbasis
och valberedning 1 poäng/år
3. Arbete inom förening
a. ordförande 4 poäng/år
b. styrelseledamot, kommittéordförande och suppleant 2 poäng/år
c. kommittéledamot och valberedning 1 poäng/år
4. Internationellt arbete
a. ordförande internationellt förbund 10 poäng/år
b. styrelseledamot och suppleant internationellt förbund 8 poäng/år
c. kommittéordförande internationellt förbund 6 poäng/år
d. valberedning, ledamot av internationellt förbunds kommitté eller utredning
som arbetar på årsbasis 5 poäng/år
e. övriga internationella uppdrag på årsbasis 3 poäng/år

Poängskala:
Bronsmärke 20-40 poäng, Silvermärket 40-75 poäng, Guldmärket 75 -
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Anm 1:
Vid samtidiga uppdrag på olika nivåer (klubb, distrikt eller DSF centralt) ger alla uppdrag
poäng. Vid samtidiga uppdrag på samma nivå räknas endast det uppdrag som ger mest
poäng.
Anm 2:
Denna poängskala är vad rubriken säger ”rådgivande” och gäller utmärkelser upp till och
med silvernivå, på guldnivå sker individuella bedömningar.
Förslag på person som skall tilldelas förtjänsttecken kan endast lämnas av styrelse i
förening, distrikt eller förbund. Det skall göras på speciell blankett som skall innehålla
uppgifter om den föreslagens namn, adress och föreningstillhörighet samt uppgift om de
meriter som åberopas.
Blanketten skall vara DSF:s kansli tillhanda senast 1 februari.
Beredningen av förslagen är konfidentiell. För att förslaget skall godkännas krävs enhälligt
beslut av förbundsstyrelsen.
Beslutet kungörs i DSF-Nytt. Märket delas ut vid förbundsmötet.

Ansökningsblankett förtjänstmärke
Härmed anhålles att Svenska Danssportförbundets förtjänstmärke tilldelas
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Bilaga 2

Namn: _________________________________________________________________________________
Adress: ________________________________________________________________________________
Postadress: ___________________________________________________________________________
Den föreslagna tillhör föreningen: __________________________________________________
som antogs som medlem i Svenska Danssportförbundet år: _____________________
Åberopade meriter
5. Arbete inom DSF centralt
a. ordförande 8 poäng/år
from ________ tom __________
b. styrelseledamot och suppleant 6 poäng/år
from _________ tom __________
c. kommittéordförande 5 poäng/år
from _________ tom __________
d. valberedning, ledamot av DSF-kommitté eller
utredning som arbetar på årsbasis 3 poäng/år from _________ tom __________
6. Arbete inom distriktsförbund
a. ordförande 5 poäng/år
from _________ tom __________
b. styrelseledamot, kommittéordförande och
styrelsesuppleant 3 poäng/år
from _________ tom __________
c. ledamot av SDF-kommitté eller utredning som
arbetar på årsbasis och valberedning
1 poäng/år
from _________ tom __________
7. Arbete inom förening
a. ordförande 4 poäng/år
from _________ tom __________
b. styrelseledamot, kommittéordförande och
suppleant 2 poäng/år
from _________ tom __________
c. kommittéledamot och valberedning 1 poäng/år from _________ tom __________
8. Internationellt arbete
a. ordförande internationellt förbund 10 poäng/år
b. styrelseledamot och suppleant internationellt
förbund 8 poäng/år
c. kommittéordförande internationellt förbund
6 poäng/år
d. valberedning, ledamot av internationellt
förbunds kommitté eller utredning som
arbetar på årsbasis 5 poäng/år
e. övriga internationella uppdrag på årsbasis
3 poäng/år

DSF-Nytt november 2011

from _________ tom __________
from _________ tom __________
from _________ tom __________
from _________ tom __________
from _________ tom __________

Övriga meriter inom danssport: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Den föreslagna har tilldelats följande utmärkelser för förtjänstfullt arbete inom
danssport:_________________________________________________________________________________

Förslagsställande förening/distrikt
Ort och datum: __________________________________________________________________________
Organisation: ____________________________________________________________________________
Underskrift av behörig:_________________________________________________________________
Namnförtydligande: ____________________________________________________________________
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Avgifter inom Svenska Danssportförbundet 2012

Bilaga 3

Årsavgifter (fastställda av Förbundsårsmötet 2011)
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:
Antal medlemmar
1-50
51-100
101-150
151-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-850
Över 850

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
413 kr
1 238 kr
2 063 kr
2 888 kr
4 125 kr
5 775 kr
7 425 kr
9 075 kr
11 965 kr
18 185 kr

Total avgift
2 813 kr
4 338 kr
5 863 kr
7 388 kr
9 425 kr
11 875 kr
14 425 kr
18 075 kr
22 965 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.

Övriga avgifter (fastställda av Förbundsstyrelsen 2011-10-30)
TÄVLING
Licensavgifter:
Låg licens 50 kr, hög licens 300 kr
Straffavgift:
saknad licens 500 kr + normal licensavgift
felaktig licens 250 kr + normal licensavgift
Byte av föreningsrepresentation vid halvårsskifte:
150 kr + en halv licensavgift
Sanktionsavgifter tävling:
0 kr för BRR-tävlingar som enbart innehåller Barn/Ungdom/Junior-klasser
1 000 kr GP, DM, Nationell, Allround och R-tävling (ej SM)
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Arrangörsavgift:
10 % på inbetalda anmälningsavgifter på sanktionerade tävlingar med endast R-klasser
15 % på inbetalda anmälningsavgifter på övriga sanktionerade tävlingar (ej SM)
Maximal anmälningsavgift på tävling:
200 kr per dansare för SM
2 000 kr per lag för SM i LAG
80 kr per dansare för tävlingar som bara innehåller R-klasser
150 kr per dansare på övriga tävlingar
(Avgifterna gäller ej internationella tävlingar i Sverige)
Protestavgift:
500 kr (Hela beloppet återbetalas vid bifall av protesten)
Inställd tävling:
SM: 20 000 kr
GP: 7 500 kr
DM 5 000 kr
R-tävlingar (vid annan anledning än för få par): 1 000 kr
Övriga tävlingar: 5 000 kr
UTBILDNING
Sanktionsavgift utbildning:
100 kronor för dag 1 och 50 kronor för varje påbörjad ny dag utbildningen pågår.
Domarexamination BRR:
Domarexamination 400 kr per gren. Dock max 1000 kr per gång.
ÖVRIGA AVGIFTER
Videofilmning på nationella tävlingar för icke kommersiellt bruk skall vara tillåtet utan kostnad. Vid
internationella tävlingar gäller andra regler.
Annonser: ej fastställt ännu
Arvoden; se dokument Arvoden och ersättningar inom DSF samt Resepolicy
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