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2012 års VSDSF stipendiater

Meddela nya kontaktuppgifter

Distriktsmästerskap 2014

I samarbete mellan VSDSF och DIGIT
dans och gym delades 2012 års VSDSF
stipendium ut under distriktsmästerskapet i Hammarö. Stipendiaterna blev
Joel Lundberg och Linnea Takman (DTC)
för deras goda resultat vid SM-tävlingarna i Karlskrona.

Om ni har ändrade kontaktuppgifter för
information, ordförande, tävling, träning
eller utbildning meddela oss detta. Ett
formulär finns på www.vsdsf.se

DK Donnum Ferrum, Göteborg kommer att stå för värdar för 2014 års distriktsmästerskap, förhoppningarna är
att DM i både BRR och Tiodans kommer
att genomföras.

Stödmedlemskap finns inte

Medlemsavgifterna kan delas upp i tre
kategorier; barn & ungdom, vuxen samt
familj. Passivt och/eller stödmedlem
finns inte som medlemskapstyp!! Om
föreningen har stödmedlemskapsavgift är det den avgiften som gäller
som medlemsavgift. Antingen är man
medlem eller så är man inte medlem.
Detta är något att tänka på till nästa
årsmöte om t.ex. stadgar behöver ändras.

Dopingvaccinera Er förening!
www.rf.se/vaccinera

Doping dödar...
...glädjen inom idrotten
- dessutom skadar du din hälsa

www.rf.se
Hur jobbar din klubb mot doping?
Har du funderat på om det finns risk för
att någon i din idrottsförening skulle
kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av
misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni
någon antidopingplan att ta hjälp av?
Följ fyra enkla steg för att vaccinera din
klubb mot doping. Det tar bara några
timmar.
I VSDSF:s område är det enbart DF Dance
Port som i dagsläget är vaccinerad mot
doping.
www.vsdsf.se

Årsredovisningar 16 juni

För att inneha rösträtt vid 2014 års
årsstämma skall årsredovisningarna
(årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisionsberättelse) för det
senast avslutade verksamhetsåret,
vara inskickade till VSDSF senast den
16 juni. Senast den 30 juni skall samma handlingar vara DSF:s kansli tillhanda.
I dagsläget saknas handlingar från;
FFND, GDSK, GED, MAGIC, MÖLDK, RS,
SHOUT och VKB.

Skrytsiffror VSDSF

• Flest antal danspar på DM (97 st) På
andra plats kom Norrbotten-Västerbotten med 53 danspar.
• Lag-SM 2012: 10 av 26 lag kom från VSDSF. Placeringar i ungdom: 1, 2, 5 och 6.
Junior: 2, 3, 4 och 5. Vuxen: 4 och 5.
• Årsmöteshandlingar: Samtliga aktiva
föreningar inom distriktet hade skickat
in årsmöteshandlingarna till DSF i tid,
bäst i Sverige!
• SM 2013: 18 medaljar, varav 5 guld,
samt bästa ungdomsklubb!

Utbildning + Läger 9 november

Preliminärboka lördagen den 9 november! Den dagen planeras utbildningar för
föreningsfunktionärer samt inspirationsträning för barn/ungdom/junior dansare. Mer information kommer senare.

Årsstämma 2013

Vid VSDSF:s årsstämma den 24 februari
valdes styrelsen för verksamhetsåret
2013.
• Camilla Karlsson, ordförande
• Christer Lindh, vice ordförande
• David Hugoson, kassör
• Louise Alström, sekreterare
• Jenny Johansson, ledamot
• Björn Ljunggren, suppleant
• Karl Lettenström, suppleant
Kontaktuppgifter finns på vsdsf.se
Valberedning
• Björn Lundqvist, ordförande
• Ann-Sofi Nilsson, ledamot
• Camilla Berholt, ledamot
Årsavgift 2014
Beslutades till 500 kr/förening

Utbildning - Plattformen

I Svenska Danssportförbundets nya utbildningpaket grundar sig alla dansutbildningar på SISU-utbildningen, Plattformen. Utbildningen har tagits fram
bland annat i samarbete med DSF. Läs
mer på www.sisuidrottsutbildarna.se.

Tiodansupprop

Vi i styrelsen för VSDSF vill gärna komma igång med tiodansarbete på distriktsnivå. Vi söker intresserade som
vill arbeta för och med tiodansen i Västsverige. Vill Du engagera dig eller känner du någon som skulle kunna passa?
Ta kontakt med oss i styrelsen.
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Årsmöteshandlingar VSDSF tillhanda
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