
Välkommen på Årsmöte 23:e mars kl 18.30 i Lomma!  

Kvällen avrundas med Dans! 
 

Det bjuds på mumsig smörgåstårta, vänligen anmäl ditt deltagande på 

hemsidan/dans.se så maten räcker till. Välkommen önskar Styrelsen! 

 

Vi vill vara fler som hjälps åt! Vill du vara delaktig eller hjälpa till?  

Hör av dej till styrelsen eller valberedningen, gärna före årsmötet! 

 

Verksamhetsplan för Lunds Dansklubb Gåsasteget 2018 
 

Styrelsen 

Styrelsen avser att hålla minst 10 protokollförda styrelsemöten under året. 

Den organisation som arbetats fram med kommittéer kommer styrelsen att fortsätta 

implementera och utveckla. 

Styrelsen vill verka för att klubben får fler engagerade personer till olika uppdrag och att 

funktionärerna ges bästa förutsättningar för sina roller. För att göra detta vill styrelsen utse en 

person för att arbeta med att hitta personer som vill och kan genomföra en eller flera 

uppgifter under mottot ”Vi gör det tillsammans, vi är många som gör lite var”. Med detta vill 

styrelsen kunna lägga mer tid på övergripande frågor, principbeslut, idé- och 

utvecklingsfrågor och strategifrågor. 

Styrelsen avser att se över om medlemsavgiften behöver justeras, och kommer också att 

försöka hitta en revisionsfirma som hanterar ekonomin. 

Styrelsen har ambitionen att samverka med andra dansföreningar under 2018 

 

”Balansera underskottet 2017” och återskapa en stabil ekonomi. 

 

Verksamhet 

Medlemmar och allmänhet ska erbjudas danskurser i minst samma omfattning som tidigare. 

Vi vill fortsätta utveckla bl.a. ungdomsverksamheten. Vi kommer att arrangera dans i 

samverkan med bl.a. Lunds och Lommas Kommun. 

Tisdagsdansen kommer fortsätta som tidigare med tillägg av teman, arrangemang samt en 

minikurs per termin.  

Medlemskortet kommer endast finnas digitalt. 

 

Kursledare 

Kursledarna ska utvärderas regelbundet genom att klubbens seniora tränare besöker 

respektive kurs, och kommer med kvalitetshöjande återkoppling och stöd i att utveckla sitt 

danskunnande och pedagogik. 

Klubben anordnar hjälpledarutbildning i egen regi samt avser att genomföra en 

kursledarutbildning i egen regi. 

Tränarkommittén ska inför terminsstart samla kursledarna till kick-off. Vi planerar 

genomföra aktiviteter med kursledare och hjälpledare för att visa uppskattning och öka 

gemenskapen. 

Tränarkommittén ska säkerställa behovet av kursledare inför varje termin. 

 

En översyn av kursledarnas ersättningar och förmåner skall göras.  



Tävling 

Klubbens tävlande ska ges möjlighet till träning och kurser med kvalitet. Tävlingskommittén 

ska arbeta för att fler par ges möjlighet att prova på att tävla. Aktiviteter ska genomföras för 

att öka gemenskapen bland de tävlande.  

Sponsringen av tävlingsavgiften och friträningarna kommer att ses över.  

 

Klubben undersöker möjligheten att arrangera ett klubbmästerskap under våren. Styrelsen vill 

verka för att LundaSnurren återkommer 2019.  

 

PR/Marknadsföring 

Styrelsen vill bilda en PR/marknadsföringskommitté för att skapa ett PR material som 

beskriver klubbens verksamhet och som även kan användas i samtal med framtida sponsorer. 

Medlemmarna erbjuds rabatter genom avtal med klubbens samarbetspartners. Dessa 

erbjudanden presenteras på hemsidan. 

Klubben har ny hemsida. Under året ska det beslutas hur hemsidan tekniskt och 

innehållsmässigt ska underhållas på sikt. 

Klubben deltar med verksamhet i Sommar Lund samt Dans i Lomma med syfte att sprida 

intresset för vår verksamhet. 

Styrelsen ska undersöka hur Gåsabladet kan ändra skepnad och integreras med 

hemsidan. 

Under året vill vi göra reklam för våra profilkläder till medlemmarna för att öka försäljningen 

och användningen av dem. Vi vill också titta över profilkläder för ledare, hjälpledare och 

tävlande. 

 

Lokaler 

Medlemsenkät är genomförd och resultatet visar en tydlig önskan om egen lokal.  

Styrelsen kommer att arbeta för att ytterligare definiera kraven på en lokal samt söka efter en 

lämplig sådan. Om lämplig lokal hittas, kallas till medlemsmöte för beslut i lokalfrågan. 

 

Fest 

Festkommittén anordnar en vår och en höstfest för klubbens alla medlemmar i nära 

samarbete med styrelsen. Dessutom anordnas enklare dansevenemang som t.ex. knytkalas, 

Friday night och grillaftnar som syftar till att stärka klubbkänslan och ge fler möjligheter 

att umgås och ha kul. 

 

Musik 

Klubbens musikansvarige uppdaterar löpande med ny musik att dansa till enligt budget.  

 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen är omfattande och många ytterligare önskemål finns. Löpande utfall och 

information hittar du på hemsida under För medlemmar/ Från Styrelsens horisont.  

Ett utfall redovisas på hemsidan senast februari 2019 så synpunkter och konstruktiva förslag 

för att utveckla klubben ytterligare kan ges. 

2018 års verksamhetsplan fastställs på årsmötet, styrelsen ges handlingsutrymme att göra 

omprioriteringar under året som styrelsen anser gynna klubben. 

 

Lund 2017-02-22 

Styrelsen, genom 

Annika Borg 


