Rapport från SUDF:s Föreningskväll 14 april 2010
Styrelsen för SUDF hade nöjet att till den första föreningskvällen på året välkomna inte
mindre än åtta dansklubbar från Stockholm/Uppland-distriktet:
ENA, Bromma DK, Oland, UBSS, EBBA, Solna DK, Alemana DK och DK Nyckeln.
Ett tjugotal personer var närvarande, och vi fick tillfälle att tala om dagens verksamheter
och vad vi alla förväntar oss av framtiden. Frågan gällde ju hur distriktsförbundet skulle
kunna stödja verksamheten ute i dansklubbarna.
Följande aktiviteter diskuterades – nämnda i prioritetsordning:
1. Marknadsföring av klubbarna; SUDF återkommer med förslag på aktiviteter
2. Inspirations- och motivationsdagar för danssporterna tillsammans; SUDF
återkommer med förslag
3. Vilka aktivitetsstöd och pott-pengar som finns
4. Utbildning i marknadsföring och PR
5. Rekrytering av nya tränare
6. Vidareutveckling för nuvarande tränare
7. Hur man påverkar skolor att pusha för dans
8. DSF:s debitering av höga medlemsavgifter för föreningar med stort medlemsantal
9. Behovet av lokal för 10-dansen i Stockholm
10. Hur vi anordnar prova-på-tillfällen med BRR, 10-dans och Linedance
11. Dansens Dag i augusti – Dans på ”plattan”, kanske
12. Reportage i lokaltidningar
13. Hur man kan förenkla ansökningar av aktivitetsbidrag
14. Om alla bidragsdokument funnits samlade…
15. Klubbkonferens i höst för att bereda eventuella motioner till DSF:s föreningsstämma
16. Status beträffande Anläggningslyftet i SIF:s regi
En hel del frågor står alltså på dagordningen. Förväntningarna tycks vara stora, och det
gäller att ta en sak i taget för att orka med.
Vi hoppas att få träffa även de andra dansklubbarna vid nästa möte, som kommer att
annonseras efter sommaren.
Vi önskar er ett gott slut på terminen och en glad sommar!
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