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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 16-17 april 2005
Mer information, fullmakter m m kommer i DSF-Nytt november.
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m m)
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundet tillhanda
senast den 1 december 2004. 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.

Juridiska kommittén
Ändringar i Tävlingsreglementet
Förbundsstyrelsen har beslutat om ändringar i reglementet. Det nya reglementet
gäller från och med den 1 februari 2005. Det handlar om följande justeringar:
BRR
Det system med uttagningsomgångar under första dagen och slutomgångar under
den andra som använts på försök under ett par år permanentas. Den nya texten
återfinns i tionde stycket i avsnitt 2.6.3 i reglementet.
Tiodans
Den praxis som varit gällande under ett antal år, att endast en domare får vara
svensk vid SM, har införts i reglementet. Den nya texten återfinns i andra stycket
i avsnitt 3.9.3.1 i reglementet.
Åldersgrupperna Barn och Ungdom har tidigare varit uppdelade. Delningen tas bort.
Två tabeller i reglementets avsnitt 5.3 respektive 6.3 berörs.
Risken för missförstånd på grund av den ”dubbla” betydelsen av namnet Junior vid
tävlingar med internationella gäster har diskuterats. För att minska denna risk bör
dock dessa grupper ges både svenskt och internationellt namn. Med anledning därav
har en kommentar förts in sist i avsnitt 5.3.
Den gamla internationella beteckningen Amateur ersätts av Adult som är den av
IDSF använda. Avsnitt 5.3 i reglementet
DSF-Nytt oktober 2004

Årsredovisningar och rösträtt
Det saknas fortfarande många redovisningar för föreningarnas verksamhet under år
2003 samt medlemsavgifter för 2004. Glöm inte bort att sista dag för redovisning
och betalning är den 31 oktober. I dagsläget är det endast 74 föreningar som har
fullgjort samtliga sina skyldigheter.
En sammanställning av redovisningsläget finns på förbundets hemsida. Du hittar den
på kansli/dokument/övrigt. Alla föreningar som redovisat bör kontrollera att
förbundets noteringar stämmer överens med föreningens. Om det finns fel så hinner
de rättas till. Vi planerar att göra veckovis uppdateringar av sammanställningen
under hela oktober så att ni kan bevaka att er redovisning har kommit in.
Vi vill också påminna om att en komplett redovisning, erlagd årsavgift och insänd
statistikblankett är en förutsättning för att föreningens medlemmar skall få delta i
tävlingar (tävlingsreglementet 2.2).

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan senaste numret av DSF-nytt:
•
•
•
•
•

RR World Masters/BW Cup, 11 nov I Lyon, Frankrike, sista anm dag 2 nov
Open North European Championship, 4-5 dec i Danmark, sista anm.dag 1 nov
Grand Prix de Paris Bercy, 29 jan 2005 I Frankrike, sista anm.dag 14 jan
Open of Madagascar, 7-17 feb 2005 i Frankrike, sista anm.dag 28 nov
SnowBall Classic, 11-13 feb 2005 i Canada, sista anm.dag 31 dec

Utbildning
Information till alla utbildningsansvariga i distrikten
En förteckning över tävlingsadministratörer finns nu på vår hemsida samt även
en reviderad utbildarförteckning.
Tänk på at planera utbildningarna i mycket god tid. Senast tre månader innan
utbildningen skall sanktionsansökan skickas in till kansliet.
Ha en fortsatt trevlig danshöst, önskar Ewa, Jonny, Susanne, Pelle och Lena

Sommarveckan 2005
Arrangör sökes till Sommarveckan 2005. Skriv några rader till kansliet så hör
vi av oss. Senast den 1 december bör vi ha intresseanmälan.

` Övrigt `
Matrikel
På DSF:s hemsida finns nu en matrikel över föreningar och distrikt att hämta hem.
Skulle uppgifterna i den inte stämma, meddela kansliet via info@danssport.se så
rättar vi till så snart som möjligt och publicerar en ny reviderad matrikel i mitten av
november.
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Handslaget
Det första mötet i Tanumshede blev inte av men vi i Handslagsgruppen ger inte upp
för det, utan bifogar en inbjudan med DSF-Nytt till mötet i Stockholm den 30 oktober.
Nästa möte efter det är planerat till den 6 november i Teleborgshallen, Växjö.
Inbjudan publiceras snart på hemsidan.

Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-nytt:
Tävling
Utbildning
ð HallsbergsTrofén 20 nov
ð Partränarutbildning Bugg steg 1-2, 8 jan 2005
ð Lag-SM 20 nov
ð Bockstensbuggen 21 nov
ð Christmas Cup 11 dec (Obs!!! D-klassen är inte med i denna tävling)

ð
ð
ð
ð

Bilagor
Tävlingskalender Tiodans 2005
Tävlingskalender BRR våren 2005
Protokoll ordförandekonferens Tiodans
Inbjudningar till Handslagsmöten 30 okt och 6 nov

Idrottens Hus, 123 87 FARSTA, Tel 08-605 64 22, 08-605 64 23
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