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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 16-17 april 2011 på Quality Hotel Winn Handen, Stockholm
Enligt stadgarna 3 Kap 2§ ska "Förening som avser att utnyttja sin rösträtt skall senast två månader
före mötet ha anmält detta till förbundet. Om anmälan inte kommit in anses föreningen därmed ha
överlåtit rösten till SDF-mötet.”
Anmälan sker via https://web.questback.com/idrott/rostratt2011/ sista svarsdag är 16/2-2011 för att
eventuell rösträtt inte ska övergå till SDF:et.
Fullmakten till årsmötet kommer att finnas på danssport.se under INFOBANK/FÖRBUNDSMÖTEN från
och med andra veckan i februari, då öppnar vi även anmälningssidan för deltagande vid förbundsmötet.
Röstlängden finns också under INFOBANK/FÖRBUNDSMÖTEN

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
- 5 mars IDSF European Cup Standard i Rumänien, sista anm.dag 25 feb
- 19 mars Snöhetta Cup Norge
- 2 april World Cup Boogie Woogie. Main, juniors, seniors. Nittenau Tyskland, sista anm.dag 3 mars
- 2 april IDSF International Open Latin och Senior Open Standard i Frankrike, sista anm.dag 24 mars
- 30 april Nordiska Mästerskapen alla grenar Enköping

NATIONELLA TÄVLINGAR
- 5 feb Skeebuggen (regional) + Allround R-klasser VKB
- 12 feb RG:s Dance Trophy (SDR)
- 12 feb Pepparrotsbuggen (regional) ENA
- 19 feb Väsbysnurren (regional) VÄSBY
- 23 feb Nackswinget (regional) NSW
- 19 mars SM Tiodans och Alemana Cup ADK
- 26 mars Mälartwisten MÄLAR
- 26 mars Al Minns Cup SSS
- 27 mars Mälarsnurren (regional) MÄLAR
- 27 mars Slättabuggen (regional) VS
- 7 maj Jönköpings Trofén JSDK
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VO DANS BRR
Söka tävling 2012
Nu är ansökningssidan för tävlingar 2012 öppnad. Sanktionsansökan för tävling sker från och med nu
digitalt. På sidan www.questback.com/idrott/dsftavling går det nu att söka sanktion för tävlingar, R, N
och DM tävlingar.
Möjliga tävlingshelger för 2011 och 2012 går att läsa under VO Dans BRR/Möjliga tävlingshelger.
Sista dag att söka N-tävling för 2012 är 28 februari 2011.
Förtydligande om tempon
I Tävlingsreglementet paragraf 6.1 saknas en not i rutan för Dubbelbugg RG3. Korrekt ska vara att man
dansar två minuter i final. Detta påverkar i dagsläget klassen Dubbelbugg Junior B-klass.
Vi vill också passa på att uppmärksamma att heatlängden i Rock Ungdom R-klass är 1,5 minuter.
Dispens för domare
Antalet R-tävlingar har under våren blivit fler än förväntat. För att möte behovet av domare till dessa
tävlingar ger VO Dans BRR allmän dispens för domare att döma ensam på R-tävlingar. Detta innebär
alltså att även domare som endast är steg 1 i en gren som genomförs får döma R-klass själv.
Andra tävlingsformer
Vi påminner om att tävlingsarrangörer som vill genomföra sina tävlingar med andra tävlingsformer än de
som beskrivs i reglementen och handledningar tydligt måste beskriva detta i Tävlingsinbjudan samt ha
fått ett godkännande i förväg från VO Dans BRR. Vi är mycket intresserade av nya förslag på hur olika
klasser kan genomföras.

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.
Organisationsnumret ska sedan läggas in via föreningens IdrottOnline sida, så att RF kan se
organisationsnumret.
I dagsläget saknar 55 föreningar organisationsnummer hos RF.

ÅRSRAPPORT
I enlighet med Svenska Danssportförbundets stadgar 7 Kap 5 §, ska medlemsföreningarna senast
1 mars skicka in Årsrapporten för att ha rösträtt på årsmötet följande år.
I och med införandet av IdrottOnline skickar RF inte ut någon årsrapport längre och vi önskar därför
in era årsrapporter via följande länk: http://www.questback.com/idrott/dsfstatistik2010
Denna enkät ersätter det tidigare pappersdokumentet.
27 januari har 11 av DSFs föreningar redovisat sin årsrapport.
Från och med 2012 kommer all rapportering av årsrapporten ske via IdrottOnline.

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

TRÄFF FÖR DANSLÄGERARRANGÖRER
SISU, Östersunds BRK och Sommardansskolan inbjuder till en träff för danslägerarrangörer den 19-20
mars 2011 i Östersund. För övrig info; se www.sommardansskolan.se.

UTBILDNINGAR
- 12-13 feb Sekretariatsutb. Ronneby
- 26 feb Grundl. Funktionärsutb. Ronneby
- 27 feb Tävlingsorg. Ronneby
- 26-27 feb FTU Halmstad
- 26-27 mars Bugg PT 1 Halmstad
- 16-17 april FKU Ronneby
- 22-25 april Bugg KL 1 Kalmar
- 21-22 maj Bugg PT 2 Halmstad

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.
Anmälan av vilken mailadress som mailen ska skickas vidare till anmäls på följande länk:
www.questback.com/idrott/dsf_ifmail

ÖVRIGT
Årsavgift
En faktura på årsavgiften till DSF kommer att skickas ut från kansliet under v 4. Årsavgiften ska vara
betald senast den 1 mars.
LOK-stöd
Redovisning av LOK-stöd ska göras via IdrottOnline senast den 15 februari.
Nya bokföringsregler 2011
Från och med i år räcker det med ett förenklat bokslut för föreningar till skillnad från tidigare år. Detta är
en miniminivå, så föreningar kan naturligtvis lämna en fullständig resultat- och balansräkning som förut.
Tänk på att föreningar måste upprätta årsbokslut även om de inte är deklarationsskyldiga.
De föreningar som vill tillämpa förenklat årsbokslut måste kanske se över sina stadgar så att det inte
strider mot dessa.
Adressändringar
Vi vill påminna våra föreningar/distrikt om att alltid meddela kansliet om föreningen/distriktet bytt
adress. Glöm inte heller att ändra adressen på IdrottOnline.
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DISTRIKTSÅRSMÖTEN
Mittnorrlands DSF – håller årsmöte söndagen den 13 februari 2011 på Scandic Sundsvall Nord.
Samling med kaffe kl 14.00, kommande projekt kl 14.20, årsmöte kl 15.30.
Anmälan görs senast den 31 januari till Valborg Nordlander, tfn 070-212 82 56 eller
valborg.n@hotmail.com.
Västergötlands DSF – håller årsmöte den 15 mars 2011 kl 18.30 på hotell Bellevue i Hjo.

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