September 2005
VO Tiodans
VO Tiodans söker arrangör till SM Standard hösten 2006!!! Ev intresse anmäles till
kansliet.
Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan senaste numret av DSF-nytt:
•
•
•
•
•

KONTI CAP 15-16 okt i S:t Petersburg, sista anm.dag 6/10
Europa Cup Rock’n’Roll B-class 26 nov i Bratislava, sista anm.dag 12/11
World Cup Boogie Woogie 10 dec i Lyon, sista anm.dag 25/11
IDSF Öppna Nordeuropeiska mästerskapen 10-11 dec i Finland, sista anm.dag 10/11
Europa Cup Standard 17 dec i Lettland, sista anm.dag 18/11

Jurisdiska
Årsredovisningar
Vi vill påminna alla föreningar om att årsredovisningar inklusive statistik och
medlemsavgift skall sändas in. Senaste redovisningsdag för dokumenten är
den 31 oktober, medlemsavgift bör redan vara betald och statistiken insänd
samtidigt. Vänta inte till sista dag. Skicka in er rapport så snart som möjligt.
Tänk också på att fullgjorda skyldigheter i bl a det här avseendet är en förutsättning
för att föreningens medlemmar skall få delta i tävlingar (reglementet 2.2)
En fullständig sammanfattning av redovisningsläget hittar man på förbundets
hemsida. Sök under Kansli>=Dokument>=Övrigt. Observera att för noteringar om
levererad statistik och medlemsavgift råder en liten eftersläpning eftersom vi där är
beroende av RF. Sammanställningen visar bl a vilka föreningar som kvalificerat sig
för rösträtt vid kommande FM. Om ni hittar något fel i sammanställningen så är det
därför viktigt att ni hör av er till kansliet så att felet kan rättas till.
Kansliet
Licenser
DSF har fått ett nytt PlusGirokonto, 160 68 22-3, för inbetalning av licenser.
Kansliet stängt
Onsdagen den 5 oktober är kansliet stängt p g a utbildning.
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Övrigt
Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
Tävling

Utbildning

Ö Hallsbergs-Trofén 29 oktober
Ö GED Grand Prix 19 november
Ö Svenljungabuggen 26 november

Ö Domarutbildning 7-9 oktober i Uppsala
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