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Följ oss gärna på 
Facebook och 
instagram!

Ordförande har ordet;

Hej!
Nu är sommaren här och vi har 
förhoppningsvis sköna dagar att se 
fram emot.

Än får vi dock vänta på lite 
gemensamma danser, men snart 
hoppas jag att även de ska kunna 
vara igång igen så vi får mjuka upp 
dansskorna och fylla på med den 
härliga energin som dansen ger.

Vi hade ett trevligt möte med 
föreningsordförande i SBDSF. Tack 
alla som var med och bidrog med 
era tankar och idéer, det är så 
värdefullt! 

Vi har skapat en facebookgrupp
för alla ordförande i våra 
föreningar. Där är tanken att vi ska 
kunna bolla med varandra, dela 
information och annat. Än så länge 
är det många vi saknar, så… om du 
är ordförande i en förening inom 
SBDSF och inte hittat denna grupp 
än. Anslut dig till ”Ordföranden i 
SBDSF”. Har du inte facebook? Be 
din vice (i första hand) eller någon 
annan i styrelsen att ansluta sig så 
att ni är med i de diskussioner som 
kommer föras där. Välkommen!

Har du något du vill skicka med till 
oss i distriktsstyrelsen så är det 
bara att du hör av dig! Antingen 
direkt till er kontaktperson som du 
hittar på hemsidan eller så finns jag 
här om jag på något sätt kan bidra.

Allt gott tills vi ses eller hörs!

Annika Stagård
ordf@sbdsf.se

070-5198681

Löpande information från SBDSF till distriktets föreningar om det som är aktuellt.

Information från styrelsemötet;
Styrelsen är i full aktivitet med att se över möjligheterna till 
gemensamma plattformer till utbildningar i vårt SDF. Vi håller 
också på att uppdatera oss digitalt. 
-En ny hemsida skapas i ny plattform, därför är den nuvarande 
väldigt basic och läggs inte så mycket tid på  utan vi fokuserar på 
att försöka få ut den nya så snart som möjligt. Håll utkik!
-Vi har skaffat ett Zoomkonto som vi dels kan använda vid våra 
möten med styrelsen och med övriga föreningar i distriktet. Men 
detta konto kan även lånas av våra föreningar när man vill ha 
möten eller aktiviteter med sin förening. Då kontaktar man 
ordförande, Annika Stagård, för att få en länk och hjälp med 
uppstart av mötet.
-Vi ser över möjligheterna till att arrangera ett DM till hösten.
-Vi håller på att sätta ihop en arbetsgrupp som ska ta fram förslag 
till reviderade stadgar med både representanter från föreningarna 
och SBDSF:s styrelse.

Och… lite annat smått och gott att ”styra med”. 
Det var allt från styrelsen i skrivande stund.
Har du något du vill att styrelsen ska ta upp kan du maila till 
sekr@sbdsf.se. Det är en mail som hela styrelsen har tillgång till.

Månadsbrevet fortsätter med en sida till…

Föreningsstyrelser i SBDSF

Vi saknar ännu information från många föreningar i 
vårt SDF om hur de nyvalda styrelserna ser ut och 
hur man har konstituerat sig.

Skicka ett mail till 
sekr@sbdsf.se så snart 
som möjligt, tack!

Digital danstävling! Vad roligt att vi 
hade tävlande med från SBDSF i den 
digitala danstävlingen den 5 juni! Bra 
jobbat alla! Extra grattis till er som tog 
pallplaceringar!
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Nästa månadsbrev kommer ut i augusti, nu tar vi lite sommarledigt. Till dess kan du 
hålla utkik på både hemsida, facebook och instagram för att inte missa intressanta 
och roliga saker som händer. 
Vill du komma i kontakt med oss så når du hela styrelsen på sekr@sbdsf.se.

Fortsättning på månadsbrev – Juni 2021Information från distriktsordförandemötet;
Första måndagen varje månad har landets alla distriktsordförande 
i DSF ett möte där vi bollar frågor som rör distriktsarbetet, 
diskuterar med förbundet, ger och får information o.s.v.

I nuläget ses kriterierna för ”Årets förening” över. Detta har vårt 
SDF valt att lyfta både i styrelsen och även med våra föreningar på 
ordförandemötet för att alla ska ges möjlighet att delta i detta 
utvecklingsarbete. En kommunikationsplan håller på att tas fram 
som bollas i detta forum. 

Förutom detta så inspirerar vi varandra genom att dela med oss 
av vad vi gör i respektive SDF.

Vi håller på att 
bygga en ny 
hemsida på en 
annan plattform!

Därför hålls 
nuvarande sida så 

enkel som möjligt. Vi 
återkommer med 
info när den nya 

är redo att 
publiceras.

Är du vår nye ersättare i 
SBDSF:s styrelse?
En post är vakant och vi ser gärna 
att vi kan komplettera styrelsen 
med någon som är aktiv inom en 
annan disciplin än BRR och 10-
dans där vi redan är represen-
terade för ytterligare bredd.
Kontakta Mark Dalling, 
valberedningen, 
dalling50@gmail.com om du är 
intresserad eller har tips!

SISU idrottsutbildarna Småland erbjuder småländska 
idrottsföreningar och specialdistriktsförbund (SDF) 
föreläsningar, kurser och lärgruppsverksamhet som på

olika sätt förbättrar vår verksamhet. Följ oss på 
facebook
och 
instagram!

Skicka gärna in bilder från era aktiviteter i föreningarna så kan vi 
ta med dem i såväl månadsbrev som i våra digitala plattformar. 
Det är ett roligt sätt att dela med oss av allt vi gör.
OBS! Alla på bilden måste ha godkänt publicerandet.

Har er förening något roligt 
på gång som ni vill dela med 
er av eller bjuda in andra 
föreningar till? Vi lägger 
gärna informationen på 
distriktets hemsida. Maila till 
sekr@sbdsf.se.

Nu kan ni ansöka till 30/30-fonden!
Initiativet 30/30-Fonden är ett samarbete mellan Unibet och 
hockeymålvakten Henrik Lundqvist, med syftet att ge 
tillbaka till svensk idrott och hjälpa föreningar runt om i 
landet.

30/30-fonden startades 2019 av Unibet och Henrik Lundqvist 
för att uppmärksamma och ge tillbaka till idrottsrörelsen 
och idrottsföreningar runt om i landet. Varje år får 30 
föreningar ta emot 30 000 kronor var, som går till 
verksamheten. Anmälan för årets omgång är nu öppen och 
alla idrottsföreningar i Sverige, oavsett storlek och sport, 
kan ansöka till 30/30-fonden. Vinnarna utses av Henrik 
Lundqvist och Unibet, och bedöms utifrån hur de verkar för 
en schysst och inkluderande idrottskultur, som bidrar med 
gemenskap och äkta idrottsglädje.

I nomineringen ska ni bland annat motivera varför just er 
förening bör uppmärksammas av 30/30-fonden och vad ni 
skulle göra för pengarna. På hemsidan finns också 
information om tidigare års vinnare.

Ansök här: www.3030.se.
Anmälan till 30/30-fonden pågår till med den fjärde juli 2021.
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