Förslag till verksamhetsplan 2019
Föreningen har i dagsläget följande verksamhetsområden: Kurser och ledare, Tävling (där ingår barn
och ungdom), Socialdans, Marknadsföring samt Fastighet/underhåll. Flera verksamhetsområden har
egna och detaljerade verksamhetsplaner, här följer en grov sammanfattning.

Kurser
Målsättning: Att vid varje kursomgång (4 st) ha tillräckligt många deltagare för att
kunna hålla Bugg 1-3, Fox 1 och 2, Happy feet samt minst en barnkurs.
* Utbilda fler som kan administrera i dans.se
* Få in fler i arbetsgruppen som sköter kurserna
* Utvärdera kursverksamheten löpande
* Utbilda och ta hand om våra ledare (interna och vid behov externa utbildningar, trivselkvällar,
utvecklingssamtal m.m.)
* Tillsätta en extra ledaransvarig
* Prata med alla kursledare om att skapa Facebook-grupper för varje kurs

Träning och tävling
* Delta i Nationella och Internationella tävlingar med mål att behålla de som har licens idag samt
fortsätta arbeta för att bli fler både R-dansare och N-dansare
* Ta mästerskapsmedaljer nationellt och internationellt
* Fortsätta utveckla vår tävlingsträning, behålla alla dansare som deltar i tävlingsträningen idag
(Bugg, Dubbelbugg, Boogie Woogie, Lindy Hop och Rock) samt jobba för att alla som tävlingstränar
deltar i tävlingssamarbetet
* Jobba med gruppkänslan genom tema-kvällar, andra aktiviteter utanför dansen m.m.
* Skapa bra förutsättningar för de dansare som är i elitsatsning. Följa DSF:s riktlinjer. Fortsätta
arbetet med att tydliggöra och definiera föreningens stöd kring par uttagna av förbundet
* Arrangera Norrlandsmästerskap DM 2019 MNDSF/NVDSF

Barn och Ungdom
* Behålla barngruppen och ungdomsgruppen. Fortsätta lära ut fler discipliner i de aktiva grupperna.
* Arbeta kring vårt “Projekt breddning Barn och ungdomsverksamhet” i enlighet med DSF:s och RF:s
riktlinjer för Barn och Ungdomsidrott!
* Behålla Dubbelbuggsgruppen

* Få fler barn och ungdomar att upptäcka dansen (nybörjarintag, Minidansarna..)
* Arbeta vidare med att etablera föräldragruppen som hjälper till
* Implementera DSF:s grundtanke och framtagna folder kring ”Dansen vill”

Socialdans
* Onsdagsdanser med bugg och foxtrot. Foxkvällar varannan onsdag, mixat den andra. Arbeta vidare
med att sprida ansvaret för musiken och värva medlemmar som vill stå i caféet
* Sommardans på Gammlia
* Dansvärdskap på Ersboda FH. Tröja ”Dansa med mig”. Bjuder upp de som har svårt att hitta
någon att dansa med, kan prata lite om kurser och UDI:s socialdanser
* Locka fler att bli medlemmar samt fortsätta det påbörjade arbetet att göra medlemskontroller vid
jämna mellanrum.

Marknadsföring
Målsättning: Sprida information om klubben och marknadsföra våra kurser i syfte att utöka vår
verksamhet.
Marknadsföra varje kursomgång på olika ställen
* Sätta upp affischer på Kommunens anslagstavlor direkt nya kurser kommer ut
* Marknadsföra UDI:s hemsida via Facebook
* Fortsätta skriva ihop några enkla annonser som läggs ut regelbundet i tidningar eller på olika
hemsidor
* Boka datum och planera för ett nytt Öppet hus Facebook-grupper för varje kurs
* Uppdatera anslagstavlan kontinuerligt
* Marknadsföra oss på socialdanser (egna på klubben eller på t.ex. Ersboda) med t-shirts där det står
”Dansvärd – bjud upp mig!”
* Anordna några roliga tema-kvällar på klubben för medlemmar, för att skapa gemenskap och
eventuellt få fler involverade i föreningen
* Gör en trailer för UDI som lockar nya kursdeltagare
* Kolla upp om det finns möjlighet att få göra uppvisningar eller hålla prova-på för grundskoleklasser i
kommunen
* Uppdatera roll-upen
* Skapa en uppvisningsgrupp där dansare från olika nivåer kan bli inbjudna och få vara med på UDI:s
uppvisningar på stan/julshower etc

* Skapa en intern hemsida för medlemmar med information om föreningen

Ledare och utbildningar
Vi planerar att hålla en intern KLK under våren 2019, i syfte att locka fler att engagera sig som
kursledare i framtiden.

Förslag till Budget 2019
Intäkter
3010
3020
3030
3031
3035
3051
3080
3104
3110

2019
Medlemsavgifter
Bidrag
Tävlingsintäkter
Lotter mm
Fika/Inträden
Kurser, intäkter
Overaller mm,intäkter
Björksnurren
Hyresintäkter
Summa intäkter:

120000
45000
15000
18000
12000
450000
5000
-40000
5000
640000

Tävling, kostnader
Licenser, kostnader
Deltagande i SM
Internationellt (resa)
Nationellt (resa)
Nöjen & Arr
Utbildning utgifter
Kurser, kostnader
Externa tränare
DSF-utbildning kostnader
Umeå föreningsråd
Fika/möte
Overaller mm, kostnader
Hyra
Kontorsmaterial
Telefon
Utskick
Allmänna avgifter
Dator och internet
PR, marknadsföring
CogWork (fakturaservice)
Övrigt
Barn och Ungdom
Lokal
Skatt

-44500
-1750
-29000
-43500
-39000

Kostnader
4030
4031
4035
4036
4037
4040
4050
4051
4054
4055
4056
4060
4080
4090
4091
4092
4093
4095
4097
4098
4100
4300
4350
4400
4500

Summa kostnader:
Beräknat resultat:

-20000
-50000
-52000
-5000
500
-4000
-5000
-255000
-3000
-500
-200
-35000
-5000
-3500
-11000
-12000
-12000

-630450
9550

Valberedningens nomineringar
Ordförande: Jacob Ardnor

Ledamöter för två år: Linn Wiklander, Eric Johansson, Elin Olsson

Ledamöter för två år (fyllnadsval 1 år kvar): Christina Ardnor

Suppleanter för 1 år: Tony Larsson, vakant (ytterligare namn kommer)

Revisorer: Per Kvarnbrink, Urban Engman, vakant

Valberedning: Mikael Åberg (sammankallande), Katrin, vakant

