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VO Juridik
Årsredovisningar
Nu är det högsäsong för årsmöten i föreningarna. Vi vill därför påminna om att redovisning
skall göras till förbundet. Det handlar om:
• Årsmötesprotokoll
• Verksamhetsberättelse
• Balansrapport
• Resultatrapport
• Revisionsberättelse
Årets Förbundsmöte kommer att behandla en proposition som, om den antas, innebär att
redovisningarna skall finnas förbundet tillhanda den 30 juni, alltså mycket tidigare än förut.
Sänd därför in handlingarna så snart som möjligt efter ert årsmöte!!
Glöm inte heller bort att se till att årsavgift och statistik sänds in nu i samband med
”redovisningssvängen”. 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.
Statistik och årsavgifter
I förra veckan skickades årsrapport och inbetalningskort för årsavgiften ut. Årsrapporten
avser antalet medlemmar i föreningen 2005 och årsavgiften avser medlemskapet i DSF
2006.
På förbundsmötet 2005 beslutades om nya årsavgifter som inkluderar deltagande vid
förbundsmötet för ett ombud samt avgifter till STIM och SAMI. I de olika avgiftsnivåer som då
fastslogs ingick inte avgiften till STIM/SAMI då avtalet inte var klart med dem, utan den
avgiften skulle tillkomma med max 12 kr per medlem. Den är nu inbakad i årets årsavgift och
är därför högre än vad den var föregående år. 2006 års avgift föreslås vara oförändrad för
2007. Se mera information om musikavgifterna i bilagan.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet
• World Cup Boogie Woogie Main Class 15 april i Holland, sista anm.dag 1/4
• World Cup Rock’n’Roll Youth/Juniors, European B Cup 22 april i Polen, sista
anm.dag 12/4
• Taipei International Open 30 sep-1 okt i Taiwan, sista anm.dag 31/8
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Kansliet
Vi vill uppmärksamma er på att alltid ange samma namn på Era dansare. Det händer
emellanåt att dansare har ett namn på licensansökan och sedan ett annat namn på
anmälan till tävling. Detta orsakar problem vid registreringen av tävlingsresultat.
Använd det namn ni uppgivit på licensansökan, undvik smeknamn.

Övrigt
Förbundsmöte 2006
Förbundsmöteshandlingarna är utsända till samtliga föreningar och distriktsförbund. Om
dessa handlingar ej har kommit fram kontakta kansliet. Det är föreningens/distriktets ansvar
att de utsedda ombuden får dessa handlingar. Övriga kan hämta dessa handlingar på
hemsidan (Kansli->Dokument->Förbundsmöte).

Sommarveckan
Sommarveckans utbildningar kommer i år att bli under vecka 32 och arrangeras av
Västergötlands DSF.
Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt
Tävlingar

Utbildningar

Ö Wetternbuggen 29 april
Ö da Silva Challenge 30 april
Ö Växjöbuggen 6 maj
Ö Allroundtävling BRR 6 maj

Ö Sekretariatsutbildning 1-2 april Karlskrona
Ö Partränarutbildning Bugg steg 1, 8-9 april Luleå
Ö Akrobatikregelutbildning 6 maj Linköping
Ö FTU 1 Standard 13-14 maj Stockholm

Bilaga
Info om STIM- och SAMIavgifterna

Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 FARSTA, Tel 08-683 30 22
Telefontid: måndag – fredag 10.00-12.00
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
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Information om musikavgifter

Förbundet (DSF) har nu tecknat avtal med STIM och SAMI angående ersättning för
musikanvändning. Syftet med avtalen är att är att minimera medlemsföreningarnas
administration/kostnader för musikanvändning.
Våra motparter representerar var sin grupp av innehavare av upphovsmannarätt. Båda
dessa grupper har lagfäst rätt till ersättning. STIM företräder musikverkens skapare,
tonsättare och textförfattare. SAMI företräder de utövande konstnärerna, dvs. artister,
musiker, skådespelare m.fl.
Förbundet kommer att årligen betala en kollektiv ersättning till de båda
organisationerna. Föreningarna kommer med anledning därav att få en förhöjd årsavgift
eftersom musikavgiften kommer att ingå i den.
Avtalen omfattar:
• Musik under kurser/träning och tävling inkluderande alla typer av mästerskap som
genomförs i Sverige. Kurserna skall väsentligen vara inriktade på
idrottsverksamheten, dvs. tävlingsdansen.
• Framställning av två exemplar av fonogram/instruktör och termin. Med fonogram
avses i första hand band, kassett, CD, minidisk eller motsvarande.
Som en grundförutsättning gäller att all musik som framförs skall vara laglig. Vid
kopiering/överföring av musik gäller således att förlagan alltid skall vara lovlig (tillåten
för kopiering).
Avtalen ger också medlemsföreningarna möjlighet att lagra musik på hårddisk. Om så
sker är det dock mycket viktigt att den musikansvarige i föreningen kan garantera att
den lagrade musiken inte under några förhållanden kan spridas vidare via
Internet/Intranät eller motsvarande.
Avtalen omfattar inte:
• Musik som används under offentligt arrangemang av typ allmän dans eller
terminsavslutning där också icke föreningsmedlemmar har tillträde och betalar
entréavgift.
• Kurser utanför idrottsverksamheten, som alltså enbart syftar till att lära ut social
dans omfattas inte av avtalen. Denna typ av kurser skall även fortsättningsvis
rapporteras till både STIM och SAMI.
Vi vill uppmana alla föreningar till lojalt agerande. Det är mycket viktigt att inspelat
material inte används i strid med lagen om upphovsrätt. Överträdelser kan leda till
påföljd för aktuell förening och dessutom till att ovan nämnda avtal bryts.
Avtalen träder i kraft per 1 januari 2006. För verksamhet fram till detta datum skall
ni som medlemsförening rapportera och betala till STIM och SAMI som tidigare.
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