
 

 

Verksamhetsplan 2023 

Bakgrund 
 

Skåne-Hallands Danssportförbund (SHDSF) består av 16 medlemsföreningar. En av 

Specialdistriktsstyrelsens (SDF) viktigaste uppgifter är att få till en ökad samverkan mellan 

föreningarna, informera om utbildningar, vara Danssportförbundets (DSF) förlängda arm och 

verka för föreningarnas utveckling. Ett verktyg i att göra detta är nyhetsbrevet (prenumereras 

på) som utkommer c:a en gång per månad samt att den nya hemsidan blir mer attraktiv för 

föreningarna. Mycket information från SHDSF och DSF visas också på SHDSF:s facebooksida. 

Denna Verksamhetsplan har tagits fram till 2023. 

 

Planen är indelad i olika delar: 

• Föreningsutveckling 

• Samverkan 

• Tävling 

• Barn- och Ungdomsverksamhet 

• Utbildning 

Föreningsutveckling 
Varje år ska SHDSF ha som mål  

- att anordna två – tre ordförandeträffar via TEAM:s, varav en med fysisk träff. 

Under 2023 
Under 2023 eftersträvar vi att ha tre ordförandeträffar.  

Fortsätta utmana föreningarna att skriva en liten presentation till nyhetsbrevet och se till att 

varje förening har en kontaktperson hos RF/SISU. 

Delta på möten för SDF:s ordföranden inom DSF där varje SDF ska uppmana föreningarna att 

söka att bli ”Årets förening” (villkoren bestämda av DSF finns på hemsidan) 

Delta på DSF förbundsmöte för att eventuellt kunna representera om det är någon förening som 

inte själva kan delta och framföra/rösta enligt medskick samt delge de frågor som diskuterades 

där.  

Delta på RF/SISU Skåne resp. Hallands distriktsmöte för att kunna delge de frågor och tips 

som diskuterades där. 

Samverkan 
Samverkan mellan SHDSF:s styrelse och medlemsföreningarna är viktigt, men det är minst lika 

viktigt med en fungerande samverkan mellan föreningarna. Det handlar om att hjälpas åt att få 

ut information om evenemang och för att utbyta erfarenheter. Vi erbjuder möjligheten att hålla 

en uppdaterad kalender där föreningarna skickar in till info@shdsf.nu  för att inte evenemang 

ska krocka.  

Under 2023 
Under 2023 försöka få till någon samverkansgrupp med representation från varje förening och 

SHDSF:s styrelse. Övriga grenar förutom BRR ska uppmuntras att vara med i verksamheten. 
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Vi vill även återuppta föreningsbesöken (pausat under pandemin). 

Undersöka möjligheten att anordna en danskväll med levande musik för SHDSF:s alla 

föreningar.  

Tävling 
Varje år ska distriktsmästerskap, DM, anordnas. Detta har skett i samarbete med Sydöstras 

Danssportförbund. Mästerskapen arrangeras vartannat år i respektive distrikt. 

Danskampen, tävling mellan Skåne-Halland och Sydöstra, arrangerar SHDSF i samband med 

DM.  

SHDSF arrangerar också Distriktscupen varje år där året avslutas med att utse slutsegrarna i 

resp. klass, när DM avgörs i Skåne-Hallands klubbar. 

SHDSF ska verka för att det blir fler tävlingar inom distriktet där alla dansgrenar inom DSF 

bjuds in.  

Under 2023 
Tyvärr har Sydöstra meddelat att de troligen vill ha eget DM. Planering i dagsläget är att  

2023 planeras DM genomföras inom Skåne-Halland under oktober månad. Vi ska se över 

upplägget för DM och se om DM kan utökas med fler grenar. 

Under 2023 bör distriktscupen finnas med på alla tävlingar inom distriktet och med avslutning 

på sista deltävlingen eller DM om det är i vårt distrikt.  

I samband med DM fortsätter vi med Danskampen. Danskampen är en kamp mellan de båda 

distriktens dansare.  

Om Sydöstra drar sig ur samarbete med DM har idén med Danskampen då omvandlats till en 

Föreningskamp där föreningarna tävlar mot varandra i alla BRR-grenar + WCS. 

Barn- och ungdomsverksamhet  
 Fortsätta uppmuntra och hjälpa föreningarna till mer barn- och ungdomsverksamhet. 

SHDSF:s styrelse kommer att verka för att föreningarna får information om barnkonventionen. 

Vi kommer även att jobba för att föreningarna ska söka de befintliga stipendierna för barn- och 

ungdom. 

Under 2023 
SHDSF kommer även 2023 att utdela ungdomsstöd för föreningar som söker bidrag för 

aktiviteter som ska sporra fler ungdomar till dans eller vidmakthålla de ungdomar som redan 

finns i verksamheten. 

Utbildning 
SHDSF:s styrelse ska verka för att föreningarnas ledare utvecklas och därmed skapa bättre 

förutsättningar för föreningarna och deras verksamhet. Det är föreningarna som arrangerar 

kurser, ofta med hjälp av RF/SISU. SHDSF:s styrelses roll är att förmedla kontakter, informera 

om bidragsmöjligheter och marknadsföra kurserna till de andra föreningarna. 

SHDSF:s styrelse har som mål att ledarna i föreningarna ska ha gått en kurs i Hjärt- & 

Lungräddning samt RF/SISU:s ledarutbildning. Vi arbetar för att få föreningarna inom SHDSF 

att samverka gällande utbildningar. 

 

 

 

 

 


