Oktober 2010

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 16-17 april 2011 på Quality Hotel Winn Haninge, Stockholm.
Mer information och fullmakter 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 februari 2011. 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.

Påminnelse om Svenska Danssportförbundets Utvecklingsstipendium
Det finns fortfarande tid att ansöka om medel ur Svenska Danssportförbundets utvecklingsstipendium. Detta
kan sökas av alla föreningar och distriktsförbund som tillhör DSF. Ansökan skall vara förbundets kansli
tillhanda senast den 1 februari 2011. Den skall göras på en speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida
www.danssport.se, under rubriken INFOBANK – BLANKETTER – STIPENDIER. Ansökan skall avse något
av nedanstående ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet

Tävlingsreglemente
Nytt Tävlingsreglemente, gällande från och med 2011-01-22, finns nu publicerat på www.danssport.se . De
stora förändringarna är införandet av R-klasser och en ny klassindelning inom BRR. Även inom Tio-dansen
finns det ändringar.
Även nya Tävlingsbestämmelser är publicerade i konsekvens med förändringarna i Tävlingsreglemente. Där
finns även helt nya akrobatikregler.

Föreningsmail
Förbundsstyrelsen har beslutat att skapa mailadresser i form av "föreningsförkortning@danssport.org" som
all officiell post från förbundet kommer att gå till.
Den tänkta lösningen innebär att mailen endast skickas vidare till en mailadress d.v.s det är ingen sändlista.
Vår förhoppning är att de nya adresserna kommer att fungera från och med 1 november 2010.
Anmälan av vilken mailadress som mailen ska skickas vidare till anmäls på följande länk:
www.questback.com/idrott/dsf_ifmail
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Organisationsnummer
I samband med RF-stämman 2009 beslutades att medlemsföreningar fr o m den 1 januari 2011 måste inneha
ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket. Ladda hem ansökan
direkt från Skatteverkets hemsida

Tävlingslicenser 2011
Danssportförbundets målsättning är att alla tävlingslicenser för 2011 skall ansökas via Swingweb.
Mer information om detta kommer att komma på hemsidan inom några veckor.

Medlemsföreningar
Följande föreningar har under året blivit medlemmar i DSF:
DF Dundretbuggarna – Malmberget
Föreningen JoyDancers – Sundsvall
Täby 10-dansklubb – Täby
DF Vasadansarna – Strängnäs
Några föreningar har tyvärr även lämnat oss:
Svenljunga SDK (upphört)
Kristianstad SDK (upphört)
Avesta DK (utträde)
Vi har också några namnändringar:
-

DK Göteborgs Elitdansare heter numera Danceclub Team Gothenburg Elite Dande
DF Hambodansens Vänner heter numera DF HV-Dans

Valberedningen
Valberedningens uppgift för verksamhetsåret 2010-2011 är bland annat att till förbundsmötet 2011
presentera ett förslag på ny förbundsstyrelse. Vårt mål är att hitta dessa människor ute i danssverige! Vi vill
att medlemmarna (dansföreningarna) sänder in sina kandidatnomineringar senast 1 december 2010. Hör av er
till Evalena Åström Söderlind via e-post (evalenaa@ueab.net).
Vid förbundsmötet 2011 går mandattiden ut för:
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Lena Arvidsson
Lars Granström
Ann Stålhammar
Jan Lund-Jensen
Ann Keuer
Hans Björkborg
Charlotte Waltermark Rottner

Ett år kvar av mandattiden har:
Styrelseledamot
Jonny Svensson
Styrelseledamot
Kerstin Karlsson
Styrelseledamot
Thomas Nilsson

DSF-Nytt oktober 2010

Internationella tävlingar
-

27 nov IDSF European Union Academic Dance Sport Champ. Slovakien, sista anm.dag 15 nov
10-12 dec IDSF Maribor Open, Slovenien, sista anm.dag 2 dec
11 dec WRRC World Cup RR Y/J; Eur. Cup RR B-Class i Detva (inte Bratislava DSF-Nytt sep),
sista anmälan 20 nov
11-12 dec IDSF Grand Slam Finals Kina, sista anm.dag 10 nov
11-12 dec IDSF International Open Champ. Israel, sista anm.dag 27 nov
18-19 dec IDSF European University Dance Sport Cups Ryssland, sista anm.dag 15 nov
29 jan 2011 IDSF Goldstadtpokal Tyskland, sista anm.dag 10 jan

Nationella tävlingar
Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan förra DSF-Nytt:
- 20 nov Helsingborgs Cupen

Utbildningar
Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan förra DSF-Nytt:
- FKU Barn 13-14 november Halmstad

Adress och telefonnummer
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Telefon 08-699 60 00
Telefax 08-699 65 31
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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