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Inledning
Verksamhetsbeskrivning
Dansklubben Gullabo Swingers huvudsakliga mål är att bedriva en
dansidrott där det ges möjlighet att dansa och inkluderas i
föreningslivet så länge som möjligt. Föreningen strävar alltid efter en
god kvalité där medlemmar får möjlighet att utvecklas och
uppleva dansglädje i gemenskap med andra.

Värdegrund
Tillsammans förmedlar vi engagemang, gemenskap och
dansglädje genom hela livet.

Mål
Utveckla och engagera fler kursledare och tävlande
Fler engagerade medlemmar

Verksamhetsidé
Dansglädje och gemenskap
Lära ut en bra och rolig idrottsform
Hålla god kvalité i vår verksamhet
Bredd i verksamheten, allt från socialdans till tävlingsdans
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Föreningsbeskrivning
Ledning och organisation
Styrelsens ambition är att prioritera kvaliteten på verksamheten
samt trivselbefrämjande åtgärder för att entusiasmera, engagera
ledare och aktiva.
Styrelsen utarbetar rutiner och policys för föreningen samt arbetar
för att främja kvalitet och struktur.
Styrelsen avser att hålla minst 10 protokollförda styrelsemöten
under året.
Under året planerar också styrelsen en Styrelse- och
kursledarkonferens där vi fortsätter lägga grund för en långsiktig
plan för klubbens utveckling.
Styrelsen skall under 2020 ha regelbundet återkommande
kontakter med medlemsmöte, kursledarträff och finnas tillgängliga
för medlemmarna.
Styrelsen ska hålla medlemmarna uppdaterade om de
utbildningar som erbjuds inom förbundet och distriktet kopplade till
danssporten.
De som har ansvarsområden i klubben ska löpande ha kontakt
med styrelsen och ge information vid behov.

Ekonomi
- Föreningens ekonomi ska vara i balans.
- Ekonomi- och kontrollfunktionerna ska vara väl utvecklade.
- Klubbens kostnader ska täckas av kurs- och medlemsavgifter samt
projekt som avser stärka klubbens ekonomi

Kurser
Målsättningen är att dansföreningen ska ha ett varierat utbud av
olika dansstilar, främst med inriktning mot swingdanser och Fox,
varför vi under 2020 fortsätter i verksamheten med kurser i Bugg,
Fox och Boggie Woogie.
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Föreningen ska under åren 2020
- Fortsätta att ha en stabil verksamhet
- Öka antal kursledare
- Öka intresset för tävlingsdans för att säkra föreningens kvalité och
fortlevnad
- Verka för att öka antal aktivt engagerade medlemmar i
föreningen.
- Behålla den goda ekonomiska utveckling som skett det senaste
året.
- Utbilda och fortbilda kursledare i utbildningar kopplade till
danssporten och med grundutbildningar i DSF:s regi.
- Genomföra föreningens årliga styrelse- och kursledarkonferens
med stöd av RF/SISU där även aktiva medlemmar som deltagit
bland annat som tävlande, i uppvisningar, som värd för
motionsdans eller annat ideellt arbete som möjliggör föreningens
evenemang under året inbjuds till att delta en del av tiden.
-Satsa på nya högtalare till lokalen i Gullabo bygdegård samt även
portabel högtalare som kan användas vid uppvisningar och andra
evenemang utanför lokal.
-Använda externa tränare för utveckling av föreningen
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Sammanfattning
2020 års verksamhetsplan fastställs på årsmötet 2020-03-20 och
skall sedan följas, men styrelsen ges handlingsutrymme för att göra
omprioriteringar om idéer uppkommer under året som styrelsen
anser gynnar föreningen.
Gullabo 2020-03-12
Styrelsen för Dansklubben Gullabo Swingers

………………………………
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Tina Sturesson ordförande

Håkan Bergh Vice ordförande

………………………………

……………………………………

Christer Sturesson Kassör

Carolina Bergh sekreterare

………………………………

……………………………………

Ingela Rydén Ledamot

Anton Fransson Suppleant

……………………………………….
Christel Franzén Suppleant
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