VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013
1.

Långsiktigt verka för goda förutsättningar för dansidrotten i distriktet
genom att tillsammans med föreningarna:





2.

Skapa arbetsgrupper under SUDF ledning. Se Bifogad bilaga.
(Rekrytering, Utbildning, Kunskap, Tävling marknadsföring, sponsring )
Skapa förutsättningar för att kunna rekrytera fler barn och ungdomar
Skapa förutsättningar för att föreningarna skal kunna ha tävlingar i distriktet

Vara stöd för distriktets föreningar genom att:




3.

Tillgodose föreningarnas intressen genom att vid behov föra föreningarnas talan, exempelvis
inför DSF
Arrangera eller stödja arrangör av bussresor till tävlingar
Minst en representant från SUDF deltar på de olika konferenser, som erbjuds för danssport,
med uppgift att förmedlar informationen till föreningarna

Följa upp och förmedla idrottsrörelsens idé genom att:
 Förmedla till föreningarna de budskap som framkommer från de olika idrottsorganen RF, SIF,


och DSF
Bevaka idrottsliga beslut och förmedla dessa via hemsidan

Postadress
c/o Peter Eriksson
Ekeby 5:13
SE-195 96 Rosersberg

Ordförande
Peter Eriksson
070-822 71 09
ordforande@sudf.se

Hemsida
www.sudf.se
webmaster@sudf.se
styrelse@sudf.se

BankGiro
441-4694
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Förslag till arbetsgrupper under SUDF styrelse ( VO`n).
Ett VO för BRR samt ett för10-Dans och övriga danser.
Anledningen är att distriktet växer hela tiden och styrelsen inte hinner med att tillfredsställa
föreningarnas intressen fullt ut. Vår vision är att vi ska bli ett starkt distrikt tillsammans med våra
föreningar mot gemensamma framtida mål.
Förslag på vad ett VO bör ha som huvud syssla.
VO: Ska bevaka distriktet och föreningars intressen gällande tävlingar, utbildningar samt sammanställa
vilka olika resurser som finns inom distriktet. Göra långsiktiga planeringar tillsammans med föreningarna
för att säkra föreningarnas behov 5 år framåt.
Målet Är:
Att skapa en kunskaps bank för föreningarna med ledare, tränare och personer med tävlingskunskap
(arrangera och genomföra). Ha en långsiktig utbildnings kalender, för att föreningarna inte ska halka
efter i utbildnings behovet. Ha en långsiktig dialog för att tävlingskunskap inom distriktet säkras. Starta
en dialog för att få fart på barn och ungdoms rekrytering inom distrikten samt i Sverige.
Visionen är:
- Att inom 5 års tid ha minst 30 personer i kunskapsbanken med kontinuitet.
- Att Kunna genomföra tävlingar.
- Att inom 5 års tid ha minst 400 barn och ungdomar i tävling/ träningsverksamhet inom
Distriktets föreningar.
- Att inom 5 års tid ha en utbildnings kontinuitet som sträcker sig minst 3 år in i framtiden. För att
säkra föreningarnas behov.
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