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Följ oss gärna på 
Facebook och 
instagram!

Ordförande har ordet;

Hej!
Nu laddar vi för att starta upp 
hösten tillsammans med er i 
föreningarna.

På vårt bord ligger i huvudsak 
arrangemanget kring DM i Kalmar 
den 17-18/9 och inspirationshelgen i 
Växjö den 29-30/10. Ni har väl bokat 
dessa helger i era almanackor?

Det är också ett arbete med 
kriterierna för våra stipendier så att 
ni ska kunna söka dem i 
föreningarna igen. Dessutom är 
rutinerna kring ”årets förening” 
uppdaterade och ni hittar mer 
information om det på förbundets 
hemsida. Sök!

Vad gäller hemsidan så ligger den 
ännu på sparlåga eftersom vi 
fortfarande inväntar tillgång till den 
från förbundet. 

Det är lite tävlingar och andra 
aktiviteter på gång till hösten i våra 
föreningar och jag hoppas vi får 
tillfälle att ses på ett/eller flera av 
dessa ställen. Jag ska försöka åka 
på så många jag kan.

Vi saknar fortfarande en hel del 
föreningsordförande från SDF:et i 
vår ordförandegrupp och ni är 
jätteviktiga! Helst vill vi såklart ha 
alla våra föreningar med så att vi 
kan arbeta för ert bästa med en 
bred plattform. Är din förening 
med? Fråga gärna din ordförande.

Har du frågor eller funderingar, 
hör av dig! Allt gott så länge!

Annika Stagård
ordf@sbdsf.se, 070-5198681

PS. Har du sett att danssportförbundet 
uppdaterat hemsidan? www.danssport.se

Informationsbrev med det som just nu är aktuellt i SÖDSF

Information från styrelsen;
Vi arbetar för fullt med att komplettera DM-helgen. DK 
Spinnrockarna i Kalmar arrangerar tävlingarna och vi tänkte 
komplettera den helgen med lite ”mervärde”. Det känns 
fantastiskt att kunna erbjuda en inspirationsdag med Joanna och 
Henric Stillman till våra tävlande DM-par. Vi planerar även ett 
föredrag på lördagen för alla intresserade. Mer information 
kommer i separat brev.

Vi ska också arrangera en inspirationshelg i oktober med fokus på 
styrelsearbete och kursledare. Så, då riktar vi oss till er som sitter i 
föreningsstyrelse och till er som leder kurser i våra föreningar. 

Vi har också en hel del mallar och styrdokument att skapa för vårt 
SDF då detta inte reviderats på ett tag. Så… Det är mycket vi gör 
”bakom kulisserna” just nu.

Har du något du vill att styrelsen ska ta upp kan du maila till 
info@sbdsf.se. Det är en mail som administreras av vår vice ordf.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndagen den 15 augusti.

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

Nyhetsbrevet fortsätter med en sida till…

Sydöstra Danssportförbundet

Du som tävlar i vårt SDF. Nu har du chans att vara med 
på en inspirerande dag tillsammans med Henric och 
Joanna Stillman som är erfarna tävlande inom BRR, med 
både SM och VM-medaljer i bagaget, och nu även våra 
landslagscoacher i Boogie Woogie.

Den 18 september bjuder vi alla par som tävlar i DM den 
17/9 att vara med på en heldag med paret Stillman för 
att inspireras inför kommande tävlingar.
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Nästa brev kommer ut i oktober. 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.

Fortsättning på nyhetsbrev – Aug 2022     

Information från distriktsordförandegruppen;
Distriktsordförandegruppen arbetar aktivt med att utveckla och 
förbättra hela tiden.

Vi har tagit mycket tid för att prata med varandra och märker att 
vi har en hel del olika rutiner och sätt att arbeta i våra respektive 
SDF. Därför kommer vi lägga krutet i år på att närma oss, börja 
skapa gemensamma styrdokument inom de områden där vi bör 
samverka/stå på samma grund och så vidare.

Vi ska även arbeta för att få med förbundet i det gemensamma 
organisationstänket så att vi arbetar tillsammans, på alla olika 
instanser, för att förbättra danssportförbundet. Allt för att kunna 
ge föreningarna de bästa förutsättningarna att lyckas med sina 
mål och visioner.

I oktober har vi en SDF-konferens med representanter från våra 
distriktsstyrelser, från förbundsstyrelsen och från 
förbundskansliet. Då räknar vi med att kunna lägga en bra grund 
för fortsatt arbete tillsammans.

//Annika

Följ oss på 
facebook
och 
instagram!

På gång i SÖDSF;

15/8 – Styrelsemöte med SÖDSF

17/8 – Digitalt möte med 
föreningsordföranden i vårt SDF

8/9 – Digitalt möte med 
ordföranden i respektive SDF

17-18/9 – DM + inspirationsdagar i 
Kalmar

8/10 – Växjöbuggen

14-16/10 – SDF-konferens 
(distriktsstyrelsen)

29-30/10 – Inspirationshelg i SDF:et
för föreningsstyrelserna m.fl.

Vet du vad som är aktuellt inom RF/SISU? Rapporterar ni in era träffar 
och kurser så att ni får stöd för er verksamhet? Mer information hittar 
du på https://www.rfsisu.se.

Distriktsstyrelsens kontakt i dessa frågor är 
vice ordförande, Ronnie Tengroth, som kan 
vara behjälplig när det gäller hur ni ska göra 
eller vem ni ska vända er till.
Ronnie når ni på info@sbdsf.se. 

Sydöstra Danssportförbundet

Digitalt möte med 
föreningsordföranden i SÖDSF 
onsdagen den 17 augusti 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.

Den 29-30 oktober bjuder vi in

till inspirationshelg i Växjö 

för föreningsstyrelser 

och kursledare i vårt 

SDF. Boka helgen!

Mer information kommer i ett separat brev!

DM + övriga tävlingar i Kalmar den 17 augusti + 
inspirationsdag den 18/8 för par som tävlar i DM. 
Du kommer väl? Antingen som tävlande eller som 
publik. Mer information om helgen kommer i utskick till alla 
våra föreningar i SDF:et, på vår hemsida och facebook.

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