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Följ oss gärna på 
Facebook och 
instagram!

Ordförande har ordet;

Hej!
Nu är det längesedan ni fick ett 
nyhetsbrev från oss. Men här
kommer ett lite större brev i stället.

Jag vill säga TUSEN TACK!
Tack till alla som bidrog till en härlig 
DM-helg i Kalmar och tack till alla 
som bidrog lika mycket till en härlig 
inspirationshelg i Växjö.

Jag hade två fantastiska helger 
med många bra möten och 
inspiration. Hoppas även ni hade 
det!

I detta brev hittar du lite 
tillbakablickar och även 
information framåt. Så läs igenom 
och skriv ner viktiga datum i din 
almanacka så att du kan vara med 
på allt roligt som kommer.

Mitt liv ”ställs lite på ända” under 
december månad. Dels så har jag 
den mest intensiva arbetsmånaden 
under året då jag driver restaurang 
med en massa julbord att se fram 
emot. Men det har också dykt upp 
en sak i min familj som gör att jag 
behöver lägga all tid till övers på 
dem. Det betyder att jag kommer 
pausa mitt ideella arbete från och 
med nu och till januari. Till dess så 
finns övriga i styrelsen som kan 
hantera olika frågor och 
kontaktpersonen är vår vice 
ordförande, Ronnie Tengroth, som 
nås på info@sbdsf.se. 

Så… på återseende i januari och till 
dess. Tack för att du är en del av 
vårt dansdistrikt! Med det önskar 
jag dig en riktigt god jul och ett 
gott nytt år!

Annika Stagård
ordf@sbdsf.se, 070-5198681

Informationsbrev med det som just nu är aktuellt i SÖDSF

Information från styrelsen;
Styrelsen har under året arbetat med bland annat planering för 

inspirationshelgen och kringaktiviteter för DM under året.

Vi har också varit representerade på DM och några andra 

tävlingar. 

Vi har ett nära samarbete med RF/SISU i vårt arbete samt i de 

aktiviteter vi arrangerar.

Vi har under året haft en arbetsdag där vi träffades fysiskt och i 

övrigt har vi våra möten digitalt, då vi är lite utspridda geografiskt 

i distriktet.

Styrelsen ser nu fram emot årsmötet 2023 och de aktiviteter i 

samband med det, som bara nu är i planeringsstadiet. Är du 

intresserad av att vara med i distriktsstyrelsen, eller känner du 

någon som du tycker skulle passa? Kontakta vår valberedning på 

valberedning@sbdsf.se.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndagen den 16 januari.

PS. Information om styrelsen med kontaktuppgifter hittar du på 
hemsidan, https://sbdsf.se/om-sbdsf.

Nyhetsbrevet fortsätter …

Sydöstra Danssportförbundet

Den 17-18 september bjöd Sydöstra danssportförbundet in till DM i dans 

för distriktets 18 föreningar. Årets värdförening var Spinnrockarna i 

Kalmar och tävlingen hölls i deras klubblokal. Det bjöds på härlig dans av 

de tävlande.

Bugg Vuxen; 1:a plats: Fabian Rosell och Zara Rosell från JDC, 2:a plats: Andreas Ohlin och 
Eleonor Lunby från JSDK och 3:e plats: Marcus Sturesson och Amanda Georgsson från 
GSW/SPIR.

Bugg 35+; 1:a plats: Bert Olausson och Britt Olausson från SPIR, 2:a plats: Thomas Modin 
och Sara Blomdin från SPIR och 3:e plats: Fredrik Olausson och Hannah Mårtensson SPIR.

Sydöstra danssportförbundet bjöd samtliga deltagande tävlingspar från 

distriktet på en efterföljande, mycket uppskattad, träningsdag med 

Henric och Joanna Stillman som är kända dansare och även deltagare i 

”Mästarnas mästare”.
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Vi har beslutat vilken förening som
ska bli   
i vårt
distrikt. 

Vilken det är får du veta på årsmötet 
den 25/3. De är även vårt distrikts 
kandidat till årets förening nationellt. 

Så… Nu håller vi tummarna att även 
förbundet utser dem till årets förening 
för hela danssportförbundet!

Fortsättning på nyhetsbrev – Dec 2022     

Information från distriktsordförandegruppen;
Distriktsordförandegruppen hade en konferens i oktober där vi 
dels träffade den nya kanslipersonalen och fick chans att prata en 
hel del med dem om framtiden.

Vi arbetade även med en del gemensamma ramar. Till exempel så 
håller vi på att skapa ett årshjul för SDF:en som ska underlätta 
distriktsarbetet. Sätta ramar för vad vi ska jobba med så att vi får 
en gemensam lägstanivå – grunden för föreningarna ska vara 
densamma tycker vi oavsett var i landet man bor, sedan får varje 
SDF utveckla detta utifrån de behov och önskemål föreningarna i 
distriktet har samt vilka möjligheter man har.

DM – där gör vi lite olika idag, och även där vill vi ha en gemensam 
grund vilken vi arbetade med denna helg.

Förutom detta så har förbundsstyrelsen startat en utredning/ett 
projekt för ett par år sedan för att stärka arbetet i SDF:en och det 
projektet är nu mitt inne i Fas 2 där man ska ”koka ner” vad som 
kommit fram från enkäter i Fas 1 till hur man går vidare. Det 
arbetet är vi en liten del av också.

Som du märker händer en hel del på olika plan och det är 
spännande att få vara en liten bit i denna utvecklingsprocess.

//Annika

På gång i SÖDSF;

16/1 – Styrelsemöte med SÖDSF

18/1 – Digitalt möte med 
föreningsordföranden i vårt SDF

6/2 – Digitalt möte med 
distriktsordföranden i DSF

20/2 – Styrelsemöte med SÖDSF

25/3 – Årsmöte SÖDSF

Jönköpings län: Länsförsäkringar Jönköping delar i samarbete med RF-
SISU Småland årligen ut ett stipendium till junioridrottare som utmärkt 
sig genom sportsliga framgångar och hängivet föreningsengagemang. 
Sista nomineringsdag 31/11, så det är lite brådis.

Parasport Kalmar län: Nu kan du nominera kandidater till Stipendiefonden 
för stöd till parasportverksamhet i Kalmar län. 
Ändamålet är att prioritera initiativ som ger barn och
ungdomar möjligheter till ökad fysisk aktivitet, 
välbefinnande och social gemenskap. Nominering 
senast 31/12. Läs mer om detta på RF/SISU 
Småland https://www.rfsisu.se/smaland/Nyheter/varanyheter

Distriktsstyrelsens kontaktperson när det gäller frågor som rör RF-SISU är 
vice ordförande, Ronnie Tengroth, som nås på info@sbdsf.se.

Digitalt möte med 
föreningsordföranden i SÖDSF 
onsdagen den 18 januari klockan 19:00.

Temat för mötet bestämmer vi 
tillsammans i den gemensamma 
Facebookgruppen. Se till att din 
förening är representerad där så att ni 
är med i den konversation vi har mellan 
våra träffar. Kallelse med möteslänk 
mailas och läggs i FB-gruppen.

Återstartsstöd? 
Det finns stöd att få från 
danssportförbundet till alla föreningar. 
Mer information på 
www.danssport.se/foerening/bidrag-
stoed/aterstartsstoed/

Årsmöte i SÖDSF lördagen den 
25 mars 2023! Du kommer väl? 

Vill din förening kanske stå 
som värd för detta årsmöte? 
Kontakta oss på info@sbdsf.se.

Och…

Följ oss på 
facebook
och 
instagram!

2022

Vi har ett extra långt nyhetsbrev denna gång, så… fortsätt vidare för att  
läsa om nya hemsideplattformen och inspirationsdagarna.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rfsisu.se%2Fsmaland%2FNyheter%2Fvaranyheter%3Ffbclid%3DIwAR3MonGjdsSDYtK0sgRyiFyTdE2B06ejMzBCVeED6xsiGGo4a_lxzE_12Bw&h=AT1u96z-DYPReeglBZOXIdEuMvC77zG4EXahhvSDHa4DcW1JbIdXfq_MWY6YYQ0xcuLhLWugmT43ej8pmYM2no-YF8mO3Vm5Xj14sPpSqPTbduPbbIR0X1VX5FH_cIcqMEc9&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT369nAwA3gCsa_Bwb3BvadnQnSHn5IrXM81hZhXx7xfy4KFIf6pf4MAo6l5b22SYXFBvyM7sFfT26JBmSNVfiJPiXACviFW4mOhTzBkrzKS0khjd-mQiXtb4NSVO3Hm9Y-SwP9MhKPirpEj5DK0e2X09qGzVZMwyYXISrrs3fznxKr59-A4caOBPfzP5S4g0DaNuGaES9d0aqAIGrdlpNp5z5U2FnzYw9xH


Nästa brev kommer ut i februari. 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 oss på info@sbdsf.se.

Sydöstra Danssportförbundet

Fortsättning på nyhetsbrev – Dec 2022     

Ny webbplats

Många har säkert sett att Svenska Danssportförbundet har 
skaffat ett nytt utseende på webben? Annars får ni gå in på 
danssport.se och titta! Detta gör att vi distrikt har fått 
möjligheten att hänga på detta nya utseendet och kan då skapa 
våra webbplatser med liknande tema. 

Vår IT-ansvarige, Andreas, är i full gång med att flytta 
informationen från gamla webbplatsen till den nya. Håll utkik 
efter nyheter om detta!

Konsekvens av förbundets jobb med deras webbplats är också 
att Idrottonline kommer ta ner deras webbplatser för föreningar 
vid årsskiftet. Föreningarna har fått information om detta och 
om de vill så tillhandahåller Svenska Danssportförbundets 
webbplats-leverantör en mall som kan användas i wordpress. 
Denna mall ska ha ett liknande utseende och uppbyggnad som 
danssport.se. Har ni frågor kring detta kan ni kontakta 
it@sbdsf.se.

Inspirationshelgen i Växjö den 29-30 oktober samlade ett 40-tal 
engagerade föreningsmänniskor i vårt dansdistrikt.

Anja Näslund och hennes team i paradansprojektet lärde oss 
mer om detta område. Styrelseaktiva fick sedan utbildning i 
föreningsutveckling av Mikael Fagerström från RF-SISU och 
kursledare inspirerades av Tobias Wallin på lördagen. Vi 
avslutade med ett gemensamt danspass där Tobias gav 
oss grunderna i Smooth Jive.

På söndagen fortsatte vi arbeta vidare med de intryck vi 
fått från gårdagen sedan avslutades dagen med en härligt 
inspirerande föreläsning av Jim Thuresson.

Ett stort tack till alla er som var med och gjorde denna 
inspirationshelgen så bra som den blev!
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