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Verksamhetsplan 2019 

 
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.  

 
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. 

 
Att leda en förening är en viktig och svår uppgift. En av hörnstenarna för 

framgång är kunskap. Under flera år har förbundet genomfört styrelsekurser för 
klubbarna. Denna utbildning har i huvudsak gått ut på att lära deltagarna de mer 
formella delarna av att driva en förening. Förbundsstyrelsen har under flera år 

fått signaler som indikerat ett behov av både ledarskap och retorik. Under detta 
år planeras en utbildning som innehåller samtliga dessa delar. 

Ett annat utbildningsområde där styrelsen upplevt ett behov är att få fler 
instruktörer. Många föreningar saknar idag instruktörer och det är en mycket 
viktig faktor för framgångsrika klubbar. Bandledarkursen riktar sig till dansare 

som vill ta steget från dansare till att med hjälp av inspelad musik och datorstöd 
kunna leda kurser och kanske på sikt också kunna leda danser. 

Förhoppningen är att fortsatt kunna samarbeta med SACT vid genomförandet av 
bandledarkurser.  
 

Under året planeras i samarbete med SACT att åter arrangera ett seminarium. 
Inriktning och tankar diskuteras i båda organisationerna och en seminariegrupp 

har skapats. En förutsättning är att anslutna klubbar tycker det är av intresse 
och vill delta i seminariet. 
 

Ambitionen för Förbundet även detta år är att fortsätta arbetet med samarbete 
mellan enskilda klubbar, men även mellan klubbar och förbundet. 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 

orter och geografiska områden. 
 

Vidare kommer conventiongruppen att fortsätta sina insatser i syfte att bidra 
med erfarenhet och kompetens, samt att vara ett stöd för klubbarnas arbete för 
convention 2019 och framåt. 

Samarbetet i Europa kommer att fortsätta, nu med fokus på Europaconvention 
planerad till 2022. 



 

Square-Info är för alla dansare och klubbar lite av navet i vår squaredansvärld. 
Under året planeras liksom tidigare, att tidningen utkommer med fyra nummer. 

För att vår tidskrift skall bli intressant och läsvärd, är det viktigt att många 
personer bidrar med skojiga och intressanta artiklar. 
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