Svenska Squaredansförbundet

Verksamhetsplan 2018
Svenska Squaredansförbundet har till uppgift att stimulera till dansglädje och
gott kamratskap samt medverka till att skapa förståelse och glädje mellan
människor, oavsett ålder och nationalitet. Ledorden är Glädje, Gemenskap och
Motion för både huvud och fötter.
Fortfarande är den allt överskuggande visionen att rekrytera nya dansare samt
att behålla de dansare som redan finns.
För att stödja visionen om att rekrytera nya dansare, behövs ett aktivt
engagemang från samtliga klubbar.
Även om klubbarna är framgångsrika i sin nyrekrytering, är det av yttersta vikt
att behålla de nya dansare som kommer till nybörjarkurserna. Det första målet
måste vara att öka antalet nya dansare som fortsätter att dansa.
En annan viktig uppgift är också att behålla de dansare som redan dansar i
klubben. Förbundet har uppfattningen att både klubbar och förbund behöver
utveckla detta område. Ambitionen är att under verksamhetsåret initiera steg i
denna riktning.
Även 2018 fortsätter det viktiga arbetet med att förbättra samarbetet mellan
klubbar men även mellan klubbar och förbund.
Principen måste vara ömsesidig respekt och försök till samverkan mellan klubbar
som i sin tur leder till minskad konkurrens och mer förståelse för varandra. Detta
arbete har varit framgångsrikt i vissa delar av landet, men behöver omfattas av
fler geografiska områden. Ett av de verktyg som kan medverka till att undvika
kollisioner mellan klubbars arrangemang är Danslistan 3.0. Avsikten är att under
detta år avsluta själva projektet men naturligtvis fortsätter arbetet med listan på
ett mer vardagligt sätt.
En viktig förutsättning för framgångsrika klubbar är instruktörer med kunskap
och engagemang. Under året kommer förbundet att fortsätta arbetet med att
samarbeta med SACT kring dessa viktiga frågor.
Liksom tidigare är det av avgörande vikt att de klubbmedlemmar som väljs till
olika funktioner har en kunskap och kompetens som gör att de vet sin roll och
vad som förväntas av dem. Ett sätt att få denna kunskap är att gå en
styrelseutbildning. Ambitionen är att genomföra minst två utbildningar under
året på detta tema i förbundets regi.
Liksom tidigare kommer conventiongruppen att fortsätta sina insatser i syfte att
bidra med erfarenhet och kompetens samt att vara ett stöd för klubbarnas
arbete för convention 2018, 2019 och Europaconvention 2020.
Samarbetet i Europa kommer att fortsätta, nu med fokus på Europaconvention
2018 och 2020.
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Under detta år kommer Europaconvention 2018 att äga rum i Amsterdam,
Holland. Under detta evenemang kommer SAASDC i samarbete med
arrangerande klubb för 2020, att på plats i Amsterdam genomföra en
presentation samt att ta emot attributen för Europaconvention.
Planen är också att under året ha ett seminarium tillsammans med SACT. Vid de
senaste seminarierna kan man konstatera att koncentrationen av deltagare är
starkt knutet till geografin. En annan viktig omständighet är det låga
deltagarantalet som vid seminariet 2016 enbart uppgick till dryga 10% av både
medlemmar och klubbar.
Mot den bakgrunden bör innan beslut om genomförande, en utvärdering ske som
funderar över berättigande och form för seminariet.
Förbundsstyrelsen har för avsikt att även detta år genomföra ett antal
styrelsemöten. Mötesformerna som används är dels fysiska möten och dels
webbmöten. I vilken form och i vilken omfattning möten behövs kan i dagsläget
inte fastställas utan är helt beroende av uppgifter och aktiviteter.
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