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 Nedan följer styrelsens verksamhetsberättelse (med kursiv text) i relation till den vid förra årsmötet
antagna planen. (Berättelsen kan läsas som en utvärdering av verksamhetsplanen för 2011).
 Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten, inklusive två konstituerande möten.
Dessutom har styrelsen haft några icke protokollförda arbetsmöten för specifika ärenden.

1. Verka för goda förutsättningar för dansidrotten inom distriktet genom att:


Sprida Glädje, Engagemang och Öppenhet, värdegrunder i Svenska Dansportsförbundet
 Ingen konkret åtgärd utan sprids på alla håll när vi träffar olika idrotter och föreningar



Arbeta för att alla dansdiscipliner får lika värde och förutsättningar i förbundet (gäller domare,
tränare, utbildare och organisationen för detta)
 Inlämnade en motion till FM för att utreda tiodansens domar och tränar behov inom DSF



Öka rekryteringen och intresset för dans som idrott
 Ingen konkret åtgärd



Marknadsföra dansidrotten (exempelvis genom mässor, fler mindre tävlingar mm)
 Inga kurser för detta ändamål har arrangerats.



Framföra behovet av anläggningar anpassade för danssport
 Styrelsen har deltagit i en enkätundersökning gjord av SIF och framfört det växande behovet
av träningslokaler samt behov av en anpassad tävlingshall i regionen

2.

Vara stöd för Distriktets Föreningar genom att:






Ha föreningsträffar minst 3 ggr per år för att gemensamt formulera och tillgodose föreningarnas
behov och önskemål. (Föreningar uppmanas att utser 1-2 personer som representanter för dessa
träffar)
 Genomfört endast en (1) föreningsträff där SISU var närvarande och presenterade sig själva
och deras roll. Flera var inplanerade, men omständigheter i styrelsen gjorde att tiden inte
räckte till.
Stötta föreningar som vill arrangerar rekryteringstävlingar och utbildningar. (SUDF utser särskild
samordnare för detta)
 Johan Ehn har varigt samordnare från SUDF för detta under året och vi har samarbetat med
flera klubbar
Tillgodose föreningarnas intressen genom att vid behov föra föreningarnas talan, exempelvis inför
DSF
 Vi har förvaltat förenings rösträtt på FM

.
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Arrangera eller stödja arrangör av bussresor till tävlingar



 Fem bussresor till tävlingar utanför Stockholm har anordnats.
Minst en representant från SUDF deltar på de olika konferenser, som erbjuds för danssport, med
uppgift att förmedlar informationen till föreningarna
 Relevant information är förmedlad via mail eller på hemsida .samt att två från
distriktsstyrelsen ingår som adjungerade i VO distrikt

3.

Följa upp och förmedla idrottsrörelsens idé genom att:
 Förmedla till föreningarna de budskap som framkommer från de olika idrottsorganen RF, SIF, och
DSF
 Styrelsen har deltagit vid två distriktskonferenser,inom DSF samt deltagit på SIF SISU och
UIF SISU stämmor


Bevaka idrottsliga beslut och förmedla dessa via hemsidan
 Beslut och information har förmedlats på hemsidan, Emellertid har inga politiska beslut
bevakats.

4.

Övrigt
 Bilagor till verksamhetsberättelsen:
- Resultat- och balansräkning
- Revisionsberättelse
Stockholm i december 2011
Styrelsen för Stockholm-Upplands Danssportförbund/SUDF
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……………………………………

Peter Eriksson
Ordförande
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Sekreterare

………………………………….
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……………………………………..
Katarina Engelholm
Ledamot

………………………………….
Renata Helenson
Suppleant för Barbro Kalén
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