Februari 2005

Juridiska stödfunktionen
Årsmötessäsong
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. Det finns ingen anledning att vänta med leveransen till långt in i oktober!
Ett viktigt ärende som tyvärr ”misshandlas” alltför ofta är val av valberedning. Det brukar
saknas förslag på ledamöter i den nya. Då händer det att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att
utse ny valberedning. Detta är inte bra ur demokratisk synpunkt. Valberedningen skall vara
den grupp som fått medlemmarnas förtroende att föreslå en bra styrelse inför nästa
verksamhetsår. Sett i det perspektivet är det naturligtvis olyckligt att gruppen utses av den
styrelse vars arbete den är satt att granska och eventuellt kritisera. Det handlar alltså om ett
mycket viktigt val som därför bör behandlas korrekt.
Glöm inte heller att sända in statistikuppgifter till RF. Anslagen till förbundet från RF
grundar sig delvis på dessa uppgifter och det är alltså av vikt för hela förbundet att de
kommer in.
Dessutom förlorar ju faktiskt föreningen sin rösträtt om uppgifterna saknas.
SAMI-avtalet
I förra DSF-Nytt utlovades mer information om vårt avtal med SAMI. Tyvärr har det uppstått
vissa tolkningsproblem. Informationen måste alltså få anstå tills båda parter är överens om
tolkningen. Vi inleder nu direkt en ny omgång förhandlingar. SAMI har medgivit respit med
inlämnande av rapporter till den 1 april. Detta för den händelse att överläggningarna
kommer att resultera i något som inverkar på rapporteringen.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
•
•

WRRC Open World Cup Youth and Juniors 2005-03-26 i Moskva, sista
anm.dag 6 mars
IDSF Seoul International Open 2005-05-01 i Korea, sista anm.dag 4 april

VO Ungdom
En ny barn- och ungdomsledarutbildning kommer att äga rum 30/4-1/5 på Bosön. Detta är en
pilotutbildning som arrangeras av Svenska Danssportförbundet i samarbete med Svenska
Judoförbundet, Svenska Sportskytteförbundet och Svenska Kanotförbundet. För mer info;
se hemsidan www.danssport.se.
Målgrupp: alla som har uppdrag inom idrotten bland barn och ungdom (8-15 år).
Kostnad: 400 kr per deltagare. I priset ingår kost och logi helpension, föreläsningar samt ev
litteratur. Faktura på avgiften kommer att skickas till din förening.
Anmälan sker till kansliet på info@danssport.se senast den 2005-03-20.

Övrigt
Förbundsmötet
Distriktsfullmakterna ska vara kansliet tillhanda senast onsdagen den 16 mars.
Kansliet informerar
Kansliet kommer att hålla stängt tisdagen 1 mars för planeringsmöte.

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt
Tävlingar:
Ö Alemana Cup 12 mars
Ö Munkbuggen 9 april
Ö Gothenburg International 23-24 april

Ö SM/JSM/URM BRR 6-7 maj
Ö Jiversbuggen 14 maj

Utbildningar:
Ö Basblock del 1, 26 februari
Ö Basblock del 2 KL, 27 februari
Ö Lagledarutbildning 16 april
Ö Kurs tävlingsledare/kontrollant BRR 23-24 april
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