
Förslag till verksamhetsplan 2023

Följande verksamhet föreslås för året 2023 per område.

Barn och ungdom

● Uppvisning med barngrupperna på stan/avion för att locka fler till våra kurser.

● Anordna och genomföra ett läger för tävlingsgruppen barn och ungdom en helg

under året där ledare från klubben bjuds in.

● Fortsatt stärka engagemanget hos föräldrar.

● Ge förutsättningar för att tävlingsgruppen barn och ungdom ska utvecklas i dansen

och fortsatt tycka dans är roligt.

● Vi vill sträva efter att skapa en sammanhållning mellan tävlingsgruppen barn &

ungdom och de vuxna tävlande.

Ekonomi

● Målet är att styrelsen färdigställer budgetförslag för 2023 före årsskiftet för att

underlätta för föreningsarbetet.

● Följa upp föreningens ekonomi löpande och ta beslut med de ekonomiska

uppföljningarna som grund.

● Styrelsen vill sträva efter att uppdatera berörda engagemangsgrupper för hur

ekonomin ligger till grund för eventuella beslut och förändringar i verksamheten.

Försäljning

● En mindre försäljning av restaurangchansen.

● Möjliggöra till försäljning som ger återkommande intäkter (tex Bingo Lotto).

● Sälja bingolotter till uppesittarkvällen.

● Undersöka möjligheten för försäljning av UDI’s merchandise (tex vattenflaskor,

tshirtar, klubbjackor).

● Genomföra en försäljning av Newbody.



Kurser och administration

● Fortsatt erbjuda kurser kurser i äldre åldrar, tex seniorkurs.

● Maximera kursintäkter genom att även genomföra kurser med få deltagare om inte

absolut nödvändigt att ställa in.

● Utvärdera kursverksamheten löpande och uppdatera berörda engagemangsgrupper

på hur det går för föreningen.

● Internt utbilda fler inom dans.se.

● Sträva efter att fördela det administrativa arbetet, om möjligt utanför styrelsen till

personer som är bra på att ge och ta ansvar.

● Underlätta för närvarokontroll genom att montera en surfplatta lättillgängligt för

deltagarna att checka in. Denna funktion finns i dans.se.

Ledare och utbildning

● Utbilda engagerade personer till ledare i bugg genom att skicka dessa på en

kursledarkurs sanktionerad av DSF.

● Planera och genomföra en intern utbildning i bugg.

● Minska tröskeln till att bli ledare genom att utse hjälpledare till kurser.

● Föreningen har som ambition att skapa gemenskap samt utbyte mellan ledare

genom exempelvis träffar, avslutningar samt avtackning av ledare och hjälpledare.

● Föreningen har som ambition att bygga upp en ledarpool där målet framöver är att

tillräckligt antal ledare finns så de inte ska behöva hålla varje kursomgång.

● Fortsätta samla in utvärderingar digitalt och följa upp viktiga detaljer på träffar eller

avslutningar.

Lokal och lokalvård

● Forsätta med enklare inredning i caféet, exempelvis gardiner.

● Undersöka möjligheten att installera ljudabsorberande plattor eller liknande i caféet

för att det ska kunna vara en bra miljö när det är stora grupper (exempelvis

seniorkurs).

● Uthyrning av lokalerna när de inte används.

● Fortsatt ha en bra kontakt med hyresvärd om saker som rör våra lokaler, tex

underhåll.

● Bygga en station för att fylla vattenflaskan.



● Installera ett kodlås för dörren till köket.

● Montera jalusierna till köket/caféet.

● Fortsätta att organisera upp i förrådet.

Marknadsföring och information

● Förnya informationen på hemsidan.

● Föreningen har som ambition att varje kvartal göra ett mejlutskick med information

om vad som hänt och vad som är i planerna i föreningens olika områden.

● Använda facebook för marknadsföring av kurser.

● Fortsätta visa upp vår verksamhet på sociala medier och locka medlemmar att delta i

olika aktiviteter och kurser.

● Fortsatt erbjuda öppet hus, framförallt vid terminsstart.

● Använda prova på som marknadsföring när det finns läge för detta.

Socialdans och medlemmar

● Fortsatt erbjuda socialdans (bugg & fox) på söndagar.

● Eventuellt erbjuda social boogie woogie i någon form på socialdansen på söndagar.

● Skapa ett schema för caféansvar för att kunna erbjuda våra medlemmar ett öppet

café varje socialdanskväll.

Tävlingsträning

● Skicka minst ett lag som representerar UDI till lagtävlingen i karlstad.

● Forsatt sträva efter samåkning till tävlingar för att stärka klubbandan och få fler

tävlande representerade på tävlingar.

● Fortsätta utveckla tävlingsträningen genom bland annat utvärderingar och förståelse

för vad de tävlande vill ha och behöver.

● Skapa förutsättningar för att ta hand om och lära känna våra tävlande i barngruppen.

● Skapa en sammanhållning mellan social träning och tävlingsträning genom att bjuda

in tips & trix till någon gemensam träning under året.

● Fortsätta ge våra tävlande bra förutsättningar för att kunna satsa på sin sport.

● Fortsätta erbjuda externa träningar där andra klubbar bjuds in.



Tävlingsarrangemang

● Planera och arrangera en N&R-tävling med GP-status våren 2023 med en strävan och

förhoppning att få ett positivt ekonomiskt utfall.

Fox

● I första hand erbjuda helgkurs inom fox.

● Grundkurs och fortsättningskurs under våren.

● Ambitionen finns att anordna ännu en Avancerad Foxhelg, med tex Jens Wallström

Övrigt

● Fortsätta att utveckla engagemangsgrupperna.


