
 

Verksamhetsplan för Lunds Dansklubb Gåsasteget 2022 
 

Styrelsen: 
Styrelsen avser att hålla minst 10 protokollförda styrelsemöten under året. 

Den organisation som arbetats fram med kommittéer/ansvariga personer kommer 

styrelsen att fortsätta att utveckla för en bättre transparens, förståelse och öppenhet 

jämte medlemmarna. 

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 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 har ambitionen att samverka med andra dansföreningar under 2022. 

 

Styrelsen fortsätter att arbeta för att behålla en stabil ekonomi.  

 

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

Klubben fortsätter att anpassa verksamheten till eventuella restriktioner och regler som 

eventuellt kan komma att anges pga. pandemi.   

Vi vill fortsätta utveckla bl.a. barn-, ungdoms- och seniorverksamheten. Vi kommer att 

arrangera dans i samverkan med bl.a. Lunds och Lommas Kommun. 

Tisdagsdansen kommer fortsätta som tidigare i vår egen lokal med tillägg av teman, 

arrangemang samt en minikurs per termin.  

Vi kommer att vara kontantfria under 2022. 

 

Kursledare: 
Kursledarna ska utvärderas regelbundet. Klubbens erfarna tränare besöker respektive kurs 

i den mån det finns möjlighet, och kommer med kvalitetshöjande återkoppling och stöd i att 

utveckla sitt danskunnande och pedagogik. 

Klubben har under 2021 utbildat 6 nya kursledare för att öka kursledarutbudet under 2022.  

Klubben planerar att anordna hjälpledarutbildning i egen regi. 

 

Tränaransvariga ska i god tid inför terminsstart samla kursledarna för planering av 

kursutbud och till kick-off.  

Vi planerar genomföra aktiviteter med kursledare och hjälpledare för att visa 

uppskattning och öka gemenskapen. 

Styrelsen har under 2021 ökat ersättningen till våra ledare. 

Riksidrottsförbundet ställer krav på att ledare som kommer i kontakt med barn (under 18 år) 

skall lämna utdrag från belastningsregistret.  

Tränaransvariga ska säkerställa behovet av kursledare inför varje termin. 

 

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

Tävlingsansvariga ska också jobba för att ge tävlingsparen inspiration, coachning och 

uppskattning. 

Tävlingsansvariga 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 viss friträning. 

 

Klubben kommer att verka för att arrangera LundaSnurren 2022. 

Klubben kommer att verka för att detta sker gemensamt och med en god planering och 

framförhållning.  

 

Marknadsföring: 
Man har tillsammans med extern partner och styrelsen tagit fram ett material för att skapa 

enhetlighet i alla våra kommunikationskanaler.  

Under 2022 vill vi fortsätta att utveckla och arbeta med detta material. 

Man vill ta tag i att bilda en PR/marknadsföringsansvarig i syfte att skapa ett 

marknadsföringsmaterial 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. 

 

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

försäljningen och användningen av dem. Vi vill också fortsätta att uppdatera profilkläder 

för instruktörer, hjälpledare och tävlande. 

 

Klubbens nya hemsida jobbas det med, den tekniska lösningen ses över.  

Underhållet behöver ses över för att besluta hur hemsidan tekniskt och innehållsmässigt 

ska underhållas på sikt. 

 

Klubben deltar med verksamhet i Sommar Lund, Dans i Lomma samt dans på stranden 

(Malmö) med syfte att sprida intresset för vår verksamhet. 

 

Lokaler: 
Föreningen har en tydlig önskan om egen lokal.  

Styrelsen har hitta en lokal som man anser följer det krav som föreningen har och som är 

anpassad efter föreningens storlek. 

Kontrakt är signerat och dansen kommer att kunna påbörjas under månadsskiftet mars/april 

2022. 

Lokalen kommer att innefatta ett stort dansgolv om 290m², ett lite mindre träningsrum, 

kök/café med sittplatser, förråd, kontor, omklädningsrum med dusch samt toaletter. 

På sikt avser man att kunna dela den stora lokalen i två delar men vill i första hand dansa in 

sig i lokalen. 

De kurser som är bokade på andra lokaler kommer att ligga kvar där tills kurserna är 

klara.  

 

Evenemang: 
Evenemangsansvariga 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. 



 

Klubben har antagit ett musikprogram som är anpassat för såväl kursutbud som för 

friträningar med möjlighet att anpassa musiken.   

 

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

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

rådande pandemi har uppdateringen varit bristfällig men kommer att uppdateras under första 

delen av 2022.  

 

Ett utfall redovisas på hemsidan senast februari 2023 så synpunkter och konstruktiva förslag 

för att utveckla klubben ytterligare kan ges. 

 

2022 års verksamhetsplan fastställs på årsmötet, styrelsen ges handlingsutrymme att göra 

omprioriteringar under året som styrelsen anser gynna klubben. 

 

Lund 2022-01-30 

Styrelsen, genom 

Mikael Dahlgren 


