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Helsingborgs Dansförening
Verksamhetsidé
Helsingborgs Dansförening ska bedriva sin verksamhet utifrån danssportens
grundläggande värden och där känslan för föreningen och fairplay är honnörsord.
Vi ska sträva efter att förbättra kunskaperna och känslan inom danssporten, dess regler,
etik och moral.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla medlemskapet och fylla den med olika värden
för medlemmen.
Helsingborgs Dansförening tillhör Svenska Danssportförbundet och därigenom Svenska
Riksidrottsförbundet. Detta förpliktigar oss att följa deras stadgar och att arbeta mot
samma mål. Vidare ska vi samarbeta med Skåne-Hallands distrikt, samt andra föreningar
i olika syften.
Syftet med föreningens verksamhet är att bedriva idrotten dans.
Verksamheten ska inriktas mot följande områden:
- Tävlingsverksamhet
- Kamratskap
- Social samvaro.

Vision
Helsingborgs Dansförening ska vara en förening där medlemmar och gäster, oavsett
ålder och kön, trivs. Föreningens medlemmar ska vara ambassadörer för föreningen.
Denna vision är något vi hela tiden ska sträva mot. Det finns ingen tidplan för visionen
utan den finns där som en ledstjärna för föreningen och dess verksamhet.
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Ledning och organisation
Styrelsen ska organisera och leda verksamheten på ett kvalitativt och effektivt sätt för att
entusiasmera, engagera ledare och aktiva. Styrelsen utarbetar rutiner för föreningen samt
arbetar för att främja kvalitet och struktur.
Övergripande målsättning
Föreningen ska under 2017/2018:
- Fortsätta att stabilisera verksamheten
- Behålla den goda ekonomiska utveckling som skett det senaste året.
- Utbilda medlemmar i föreningskunskap kopplade till danssporten.
- Genomföra föreningens årliga tävling
Tävlingsverksamhet:
Tävlingsansvarig ska tillsammans med styrelsen presentera ett för hela föreningen
samordnat tävlingsprogram. Hänsyn till olika medlemmars intressen ska vara väl avvägt.
Ekonomi:
- Föreningens ekonomi ska vara i balans.
- Ekonomi- och kontrollfunktionerna ska vara väl utvecklade.
- Klubbens kostnader ska täckas av medlemsavgifter samt projekt som avser stärka
klubbens ekonomi.
Service:
Vi ska fortsätta att utveckla hemsidan och dess funktionalitet.

Utbildningar
Styrelsen ska hålla medlemmarna uppdaterade om de utbildningar som erbjuds inom
förbundet och distriktet kopplade till danssporten.

Elit- och tävlingsverksamhet
Föreningen har vid utgången av år 2016 elva licensierade tävlingsdansare. Det är
dansare som tävlar på regional, nationell och på internationell nivå. Detta är inom
dansdisciplinerna BRR, Tiodans och Linedance.
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Under 2017/2018 kommer föreningen att fokusera på följande verksamhetsmål:
- att fortsätta entusiasmera medlemmarna till att tävla.
- att delta i regionala/nationella/internationella tävlingar. Tävlingarna bekostas i
dagsläget av dansarna själva.
- genomföra föreningens årliga tävling (DM 2017).
5. Avslutningsvis
Föreningen har under de senaste åren arbetat med att starta upp föreningen och få en
stabil grund att börja bygga på, vilket vi också under 2017/2018 aktivt ska fortsätta med.
Vi ska arbeta vidare enligt vår ambition att utveckla föreningen så att fler dansare, oavsett
dansgren, vill bli en del av oss. En hög kvalité skall genomsyra all vår verksamhet.
Vi ser med tillförsikt och optimism fram emot de kommande åren!
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