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Idrottslyftet - förlängt ansökningsdatum
Sista ansökningsdatum för Idrottslyftet år 4 är nu ändrat till den 15:e juni.
Danssportförbundet har beslutat att förlänga ansökningstiden för Idrottslyftet år 4 till
den 15:e juni, istället för den 1:a juni som det var tidigare.
Fler och fler föreningar skickar in sina ansökningar till Idrottslyftet, vilket är oerhört
kul. Det finns dock mer pengar att söka ur Idrottslyftets fond, så fundera på hur du och
din förening kan utveckla er barn- och ungdomsverksamhet och skicka in en ansökan
innan den 15:e juni.
Ni kan ansöka om bidrag för
 Träningsläger, t ex sommarläger för barn- och ungdomar under 20 år
 Ledarutbildningar. Utbildningarna skall vara sanktionerade av DSF
 Rekryteringskampanjer, prova-på verksamhet, t ex i skolorna
 Funktionärsutbildningar (lagledarutbildning). Utbildningarna skall vara
sanktionerade av DSF.
Läs mer på www.danssport.se

VO BRR
VO Dans BRR vill redan nu meddela att från och med 2012 kommer inga dispenser medges
från regeln att klubbar som arrangerar Tävling ska ha en DSF-utbildad Tävlingsorganisatör,
detta gäller alltså även R-tävlingar. Dessutom krävs från 2012 att det i organisationen ska
finnas en person som genomgått sekretariatsutbildning - även vid R-tävling. (Förening kan
antingen ha dessa kompetenser inom föreningen eller hyra in den.)

TRÄNARUTBILDNING
Du som är intresserad av att utbilda dig till tränare i Tiodans kan anmäla ditt intresse på
bifogad blankett via mejl till kansliet. VO Tiodans/Utbildning har tidigare under våren
haft en enkät via webben tillgänglig men efter synpunkter från våra föreningar så
kommer här en förlängning av tiden för intresseanmälan. Senast den 7 juni 2011 vill vi
ha din anmälan för att kunna hantera den inför hösten 2011.

LAGLEDARUTBILDNING
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VO Tiodans bjuder in till lagledarutbildning Tiodans lördagen den 24 september
2011. Utbildningen genomförs i samband med IDSF International Open i Göteborg
under lördag förmiddag innan tävlingen startar. Plats meddelas senare men det kommer
att vara nära tävlingsarenan. Man planerar att utnyttja tiden mellan 09.00-12.00.
Blankett för anmälan kommer att finnas på DSF:s hemsida. Sista dag för anmälan är den
1 september 2011.
Senare under hösten 2011 kommer en tävlingsledarutbildning för Tiodans att påbörjas.
Mer information om detta kommer i nästa nummer.

SOMMARVECKANS UTBILDNINGAR
Inbjudan till sommarveckans utbildningar finns på hemsidan, www.danssport.se. Sista
ansökningsdag är 30 juni. Liksom tidigare går det att ansöka om bidrag från Idrottslyftet
till att skicka ungdomar på ledarutbildning (se ovan om Idrottslyftet).

DISTRIKTSKONFERENS
VO Distrikt planerar att hålla en distriktskonferens helgen 3-4 september 2011. Mer
information kommer i nästa nummer samt på vår hemsida.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsen har konstituerat och har delat upp ansvarsområdena enl följande:
Ordförande
Lena Arvidsson
Vice ordförande
Kerstin Karlsson
Ekonomi
Hans Björkborg
Personal
Lena Arvidsson
Verkställande utskott
Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson och Hans Björkborg
VO BRR
Thomas Nilsson och Monica Westin
VO Tiodans
Sven Hämberg
VO Line Dance
Jonny Svensson och Mattias Emanuelsson
VO Juridik
Kerstin Karlsson
VO Info/PR
Sven Hämberg
VO Elit
Lena Arvidsson och Andreas Larsson
VO Distrikt
Jonny Svensson och Mattias Emanuelsson
Antidoping
Lars Granström
Ungdomsråd
Andreas Larsson och Mattias Emanuelsson
Internationella frågor
Lena Arvidsson
Idrottslyftet
Kerstin Karlsson
Jämställdhet/likabeh.
Lars Granström
Sport Campus Sweden Mattias Emanuelsson

LOK-stöd för våren 2011
Ansökan om LOK-stöd för aktiviteter under våren 2011 ska vara inne senast den 15
augusti, men det går bra att ansöka redan nu. Som tidigare gör föreningen sin ansökan
via sin IdrottOnline-sida. Ansök så snart föreningens vårsäsong är slut så riskerar ni inte
att glömma bort det efter sommaren. Dessutom har ni mer tid att få hjälp om ni skulle ha
några frågor. Samtidigt har ni möjlighet att få en tidig utbetalning. Första
utbetalningarna görs veckan efter sista ansökningsdag och ju tidigare man skickar in sin
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ansökan desto större chans att ansökan hinner behandlas till denna första utbetalning.
Frågor om LOK-stödet besvaras av RF:s LOK-stödsgrupp, e-post lok@rf.se eller telefon
08-699 61 50.

NATIONELLA TÄVLINGAR
Tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
- 2 juli ICA Kvantums Jordgubbsbugg (regional), Vara VSB
- 2 juli ICA Kvantums Jordgubbs-CUP (sluten för VDSF och SVDSF)
- 1 oktober Linnébuggen (regional), Växjö DDF/DSW/JDC

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Internationella tävlingsinbjudningar:
- 18-19 juni IDSF Baltic Senior i Tyskland
- 2-3 juli IDSF International Youth Standard och Latin samt Grand Slam S + L i Kina
- 9-10 juli IDSF Costa Blanca Open i Spanien
Ej sanktionerad tävling
China Open Championship 15-17 juli är inte sanktionerad av IDSF.

NYA FÖRENINGAR
Vi har fått två nya medlemsföreningar:
- Stockholms IF Kurdiska
- Stockholms Internationella IK
Vi hälsar dem hjärtligt välkomna som medlemmar i DSF.

ÖVRIGT
Årsredovisningar och årsrapporter
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
Handlingarna ska vara kansliet tillhanda senast den 30 juni men skicka dem gärna
tidigare.

MOMSHOTET
Glöm inte att som förening göra er röst hörd angående EU:s beslut om föreningarnas
skyldighet att betala moms. Brev ska vara EU-kommissionen tillhanda senast 31 maj. Läs
nedan i bifogad länk hur ni som förening kan göra:
http://www.rf.se/Arbetsrum/Idrottsvalet/Nyheter/Momsmatchenarinteforlorad/
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GLÖM INTE ATT ALLTID MEDDELA KANSLIET OM FÖRENINGEN ELLER
DISTRIKTET HAR BYTT ADRESS. GLÖM INTE HELLER ATT ÄNDRA
ADRESSEN PÅ IDROTTONLINE.

Adress och telefonnummer
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
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