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Verksamhetsplan 2023 
 
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. 
 
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. 
 
Under 2023 kommer inriktningen fortsatt att vara uppbyggnad och nystart av 
squaredansverksamheten efter pandemin. Det kommer behövas både 
nytänkande och samarbete mellan Förbundet och klubbar men även mellan 
klubbarna för att få det att fungera. Vi har ett gyllene tillfälle att locka nya 
dansare samtidigt som det är av vikt att återfå våra tidigare dansare. 
 
Förbundet strävar efter att öka dialogen mellan klubbarna och Förbundet såväl 
som klubbarna sinsemellan. Detta kommer att ske med ett fortsatt arbete med 
klubbsamverkan på regional nivå samt genom digitala träffar där 
erfarenhetsutbyte kan ske kring olika aktuella frågor. Vår förhoppning är också 
att vår Facebookgrupp för klubbfunktionärer ska bli ett aktivt samtalsforum. 
Principen måste vara ömsesidig respekt och försök till samverkan mellan 
klubbar, som i sin tur leder till minskad konkurrens och mer förståelse för 
varandra.  
 
Vidare kommer Conventiongrupperna att fortsätta sina insatser i syfte att bidra 
med erfarenhet och kompetens, samt att vara ett stöd för klubbarnas arbete för 
Convention 2023 och framåt. 
 
Europasamarbetet kommer att fortsätta kring gemensamma frågor kring 
squaredansen i Europa.  
 
Likaså kommer samarbetet med SACT fortsätta under kommande år. 
Förhoppningsvis kan vi anordna ett gemensamt seminarium under året. 
 
Kompetens och kunskap är viktiga element i vår verksamhet. Vi avser att 
fortsätta med de utbildningar vi tidigare arrangerat, för styrelser och 
instruktörer. För att öka tillgängligheten för alla medlemsklubbar kommer vi 
fortsatt att erbjuda utbildningar även digitalt. 



2 
 

 
Square-Info har länge varit den största informationskanalen för att nå ut till alla 
dansare och klubbar. För att den skall bli intressant och läsvärd, är det viktigt att 
många personer bidrar med underhållande och intressanta artiklar.  
Under året planeras som tidigare, att tidningen utkommer med fyra nummer. 
Vidare kan vi konstatera att hemsidan och vår Facebooksida också utgör viktiga 
kommunikationskanaler. Arbetet med att upprätthålla och utveckla dessa är av 
största vikt. 
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