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Förbundsmöte
Svenska Danssportförbundets förbundsmöte äger rum 21-22 april 2007 på Park Inn Hotel i
Haninge. Anmälan av deltagande skall ske senast 2 månader innan mötet för föreningar,
fullmakt för ombud och suppleant ska vara inne senast 1 månad innan mötet. För SDF gäller
att de får de röster som föreningarna själva väljer att inte utnyttja. Fullmakter för SDF-ombud
skall även de vara inne senast 1 månad innan mötet.
Nytt för i år är att anmälan till mötet kommer att ske via internet. Mer information kommer att
skickas ut till föreningar och SDF i mitten av januari, samt bifogas i DSF-Nytt och på
hemsidan. Fullmakter skall dock skickas in som vanligt på papper.

Hjälp valberedningen
Kom med förslag på personer som kan tänkas vilja arbeta inom förbundsstyrelsen. Det är
viktigt att förslagen är genomtänkta och att personen besitter en kompetens som kan vara till
nytta för ett förbund. Hör gärna av Er till Evalena Åström Söderlind via e-post,
evalenaa@ueab.net så tar hon eller någon annan ur valberedningen kontakt med er.
Vid förbundsmötet 2007 går mandattiden ut för:
Ordförande
Ulf Gustafsson
Styrelseledamot
Per-Olof Larsson
Styrelseledamot
Kerstin Karlsson
Styrelseledamot
Jan Lund-Jensen
Suppleant
Zuzana Cortova
Suppleant
Jonny Svensson
Suppleant
Hans Ogfeldt
Ett år kvar av mandattiden har:
Styrelseledamot
Lars Granström
Styrelseledamot
Georg Andrésen
Styrelseledamot
Björn Lundqvist

Förändring i förbundsstyrelsen
Hans Ogfeldt har på grund av förändrad arbetssituation på hemmaplan valt att avsäga sig sitt
uppdrag inom förbundsstyrelsen. Styrelsen önskar Hans lycka till i hans arbete.
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VO BRR/Utbildning
Sommarveckan 2007
Glöm inte att anmäla Ert intresse för att arrangera Danssportsförbundets Sommarvecka
2007. 2005 var det Småland/Blekinges DSF, 2006 var det Västergötlands DSF som stod
som arrangör. Vem blir det 2007? Skicka snarast intresseanmälan till kansliet. För mer info,
ring Jonny Svensson 0511-23129, 070-583 34 83.
God Jul och Gott Nytt 2007 önskar utbildningsgruppen Lena, Pelle och Jonny

VO Tiodans
Dags för föreningarna att ansöka om tävling för år 2008
Senast den 15 februari 2007 ska de föreningar som vill arrangera tävling 2008 ha skickat in
sin ansökan till förbundet.

Bilaga: Förslag tävlingskalender Tiodans 2008

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
-

1rst Professional World Championship Standard & Latin 13-14 jan 2007 i Madrid
Celtic Classic 21-25 feb
Singapore Open Latin & Standard 11 mars, sista anm.dag 11 feb

Övrigt
Kansliet informerar
Under 2006 har kansliet arbetat i ett nytt registreringsprogram. Dessvärre så har en del
problem skapat förseningar då det gäller tävlingsresultatsregistreringen. Problemen är idag
uppklarade men detta har medfört att rankinglistan för BRR blivit kraftigt försenad samt att vi
i efterhand upptäckt par som dansat i fel klass, vilket då har lett till sen information om
diskvalificering.
P g a detta kommer även utskicket av U-poängslistorna drabbas av försening.
Vi beklagar detta men ser fram mot 2007, helt i fas med verkligheten.

Licenser
Kom ihåg att sända in aviseringslistan och licenslistan i god tid så att era par har giltig licens
till årets första tävling. OBS! För Tiodansen gäller hög licens i klass A-C fr o m år 2007.

Julstängt på kansliet
Under tiden 23 dec-7 jan är vi lediga lite från och till på kansliet. För säkrast kontakt med oss,
skicka ett mejl till kansli@danssport.se.

Föreningsrapporten
I början på december skickades en påminnelse ut till de föreningar som ännu inte svarat på
föreningsrapporten som skickades ut i somras. I dagsläget har 68 av 148 föreningar svarat,
för att kunna få en så fullständig bild av hur verkligheten ser ut, önskar vi in ytterligare några
svar innan sammanställningen presenteras.
Rapporterna önskar vi tillbaka senast 5 januari 2007.
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Distriktsårsmöten
Bohuslän-Dals Danssportförbund
kallar distriktets föreningar till årsmöte söndagen den 11 mars 2007 kl 18.00. Plats: Stale
Folkets Hus Munkedal. Kallelse och årsmöteshandlingar sänds till föreningarna.
Upplands Danssportförbund
kallar distriktets föreningar till årsmöte måndagen den 5 mars 2007 kl 18.30-19.30. Mötet
hålls i Granebergsparken, UBSS klubblokal i Uppsala. Handlingar till årsmötet skickas ut till
distriktets föreningar. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!
Västmanlands Danssportförbund
kallar distriktets föreningar till årsmöte torsdagen den 22 februari 2007 kl 19.00 i Västerås.
Plats och handlingar inför årsmötet skickas ut till distriktets föreningar.
Stockholms Danssportförbund
kallar distriktets danssportföreningar till årsmöte onsdagen den 28 februari 2007 kl 19.00.
Plats: Stockholms Idrottens Hus, Smidesvägen 5, 3 tr i Solna.
Ni är hjärtligt välkomna!
Styrelsen StDF
www.stdf.se

Förtjänsttecken
Det är nu hög tid att lämna förslag på personer som har gjort ett förtjänstfullt arbete för
danssporten, för att dessa skall kunna belönas med förbundets förtjänstmärke.
Förslag på person som skall tilldelas förtjänstmärke kan endast lämnas av styrelse i förening,
distrikt eller förbund. Det skall göras på speciell blankett som skall innehålla uppgifter om den
föreslagnes namn, adress och föreningstillhörighet samt uppgift om de meriter som åberopas
och motivering på separat blad.
Blanketten skall vara DSF:s kansli tillhanda senast den 1 februari.

Tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt
Tävlingar:

Utbildningar:

- Skararocken 27 jan
- Stockholm Winter Festival 3 feb
- DM Mittnorrland 4 feb
- Lilla Nipbuggen (sluten) 4 feb
- Sten Sture GP 10 feb
- Sten Sture Snurren 11 feb
- BRR Allround 11 feb
- Frostdansen 24 feb
- EBBA-Quppen 3 mars
- Billingebuggen 17 feb
- Hammarö GP 10 mars
- Hammaröbuggen 11 mars
- Al Minns Cup 17 mars
- Hedemorabuggen 17 mars

- Tränarutbildning Latin 7 jan Stockholm
- FTU 1 Standard 13-14 jan Örebro
- Sekretariatsutbildning 13-14 jan Lycksele
- Basblock del 1, 20 jan Umeå
- Basblock del 2 KL, 21 jan Umeå
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Bilaga
Förslag Tävlingskalender Tiodans 2008
Kompletterande info EBBA-Quppen

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR
FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH VERKSAMHETSOMRÅDENA
SAMT THOMAS, MADELEINE, ANGELICA OCH
ALEXANDRA

Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 FARSTA, Tel 08-683 30 22
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
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Förslag till tävlingskalender Tiodans 2008

2 februari

GP Latin och Standard

8 mars

GP Latin och Standard

5 april

SM 10-dans

19 april

GP Latin och Standard

27 september

GP Standard och Latin

18 - 19 oktober

SM Standard och SM Latin

8 november

GP Standard och Latin

22 november

GP Standard och Latin
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EBBA-Quppen lördag 2007-03-03
kompletterande information

OBS!
På grund av att mail-adressen quppen2007@ebba.se, nämnd i
inbjudan till EBBA Quppen 2007-03-03 inte fungerat fram till
nu, vill jag uppmanan er som redan skickat mail till denna
adress att skicka dessa en gång till.

Dans
På kvällen kommer det att bli dans i Brännkyrkahallen.
Mellan klockan 21 och 01 spelar Shake så att taket lyfter. De spelade bl a på Altirasnurren i november -06.
Kolla in deras hemsida http://www.shakeweb.se och varför inte lyssna på några smakprov.
Biljetterna kostar 120 kr i förköp. Ingen försäljning vid entrén..
All bokning måste göras på bifogad bokningsblankett och skickas senast 28/1.till:
EBBA dansklubb
Björksätravägen 32
127 36 Skärholmen
Betalning sker via postgiro 488 455 7–2 före 28/1.
Frågor besvaras via e-post: quppen2007@ebba.se eller per telefon; Ulf Lennheden, 08-500 117 25. E-post
är säkrast.

Med vänliga hälsningar
EBBA Dansklubb
gm
Ulf Lennheden
Tävlingsorganisatör
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