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VÅR VERKSAMHET
Dansklubben Swing ska som huvudverksamhet bedriva kurser för dans och ge deltagarna så
goda kunskaper att de känner sig trygga och behärskar dansen. Klubbens verksamhet skall
omfatta alla åldersgrupper och utövas i så många olika dansdiscipliner som möjligt.
Verksamheten skall bedrivas allt ifrån social till tävlingsnivå. Vi skall ständigt sträva efter att
behålla nuvarande medlemmar och verka för rekrytering av nya medlemmar.
Dansklubbens Swings verksamhet skall styras av nedanstående värdeord:
DANSGLÄDJE
Vad innebär den?

•
•
•
•
•

Kompetens
Inspiration
Utveckling
Energi
Gemenskap

Varför skall vi ha den?

•

Klubbens slogan är "Dansglädje för alla" och just
glädje skall genomsyra allt vi gör.

Så här underlättar vi
efterlevnaden av den
här ledstjärnan.

•
•
•
•

Alla medlemmar och ledare skall hitta sin nivå och få
utveckling och inspiration från den.
Utbildning och ledarutveckling av ledare
Kickoff för ledare
Brett kursutbud

Vad innebär den?

•
•
•
•
•

Våga lämna sina barn
Våga testa nya danser oavsett förkunskaper
Säker miljö/lokal för alla
Jämlikhet
Motverka mobbning och diskriminering.

Varför skall vi ha den?

•

Alla skall känna tillit och våga vara sig själv.

Så här underlättar vi
efterlevnaden av den
här ledstjärnan.

•
•
•
•

Regelbunden tillsyn av lokalen
Introduktion av nya ledare
Utdrag ur belastningsregistret
Uppdatering och information kring våra policys

TRYGGHET
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VÄLKOMNANDE
Vad innebär den?

•
•
•

ALLA är välkomna
Gemenskap
Jämlikhet

Varför skall vi ha den?

•

Vi vill vara en förening för alla. "Dansglädje för ALLA"

Så här underlättar vi
efterlevnaden av den
här ledstjärnan.

•
•

Val och introduktion av nya ledare
Ständig diskussion vid ledarträffar / kickoff:er

•

Medlemmar, samarbetspartner, förbund och samhället
upplever att allt fungerar
Alla känner till sina roller och känner en trygghet i det
Tydliga roller och rutiner gör att alla tar ansvar

VÄLORGANISERAT
Vad innebär den?

•
•
Varför skall vi ha den?

•

Trots att vi är en ideell förening ska vi upplevas
professionella i allt vi gör.

Så här underlättar vi
efterlevnaden av den
här ledstjärnan.

•
•
•

Tydliga dokumenterade rutiner och roller
Information
Delegering av uppgifter
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LEDSTJÄRNOR för Dansklubben Swing
All verksamhet i föreningen skall genomsyras av vårt måtto – ”DANSGLÄDJE FÖR ALLA”
LEDSTJÄRNOR FÖR ALLA (ledare, medlemmar, tävlande, föräldrar)
• Alla ledare utgör en sammanhållande länk i föreningsarbetet.
• Föreningen följer RF:s regler mot bland annat sexuella trakasserier.
• Föreningen ska mot andra föreningar uppträda sportmannamässigt så att vi uppfattas
som goda föredömen vid alla arrangemang.
• Föreningen ska vara lojal mot Svenska Danssportsförbundet och Smålands
Blekinges Danssportförbund.
• Omgivningen ska uppfatta vår verksamhet som stimulerande, lärorik, välorganiserad
och kvalitetsinriktad.
• Beslut fattade av årsmötet och styrelsen ska lojalt efterlevas och följas av
medlemmarna.
• Medlemmar ska bemötas på ett värdigt och kamratligt sätt av alla, såväl styrelse,
kommittéer, danstränare som medlemmar emellan och ges stöd då så behövs.
• Styrelsen är ansvarig för att klubbens verksamhet följer beslutade policys och av
årsmötet beslutade inriktning.
• Alla skall följa klubbens drogpolicy.
• Under inga omständigheter accepteras någon form av mobbing eller kränkande
särbehandling.
Anm. Jämställdhets och integrationsprogram samt drogpolicy finns publicerad på
föreningens hemsida.
LEDSTJÄRNOR FÖR LEDARE OCH TRÄNARE:
• Våra ledare skall ha som målsättning att med kvalificerad verksamhet ge alla
medlemmar en bred och bra kunskap i dansens grundstenar och inte sätta
tävlingsambitioner främst.
• Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge
alla medlemmar en positiv livssyn på sina medmänniskor.
• Ledarna ska på ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina dansande
medlemmar under kurser, träningar och tävlingar.
• Ledarna ska agera efter att det kan skilja många år i mognad mellan två individer
med samma biologiska ålder så att hänsyn tas till detta vid träning och tävling.
• Ledarna ska vara ett föredöme i uppträdande och bemötande av övriga medlemmar
och föräldrar.
• Ledarna ska vara ödmjuka och goda lyssnare.
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LEDSTJÄRNOR FÖR TÄVLANDE:
• Tävlande ska mot andra föreningar, tävlande och funktionärer uppträda
sportmannamässigt så att vi uppfattas som goda föredömen.
• Följa klubbens drog- och dopingpolicy.
• Följa RF:s och danssportsförbundets regler kring rent spel
LEDSTJÄRNOR FÖR FÖRÄLDRAR:
• Acceptera och stödja föreningens ledare
• Stötta föreningens alla barn och ungdomar på ett positivt sätt
• Föräldrar ska mot andra föreningar/föräldrar/barn och ungdomar uppträda
sportmannamässigt så att vi uppfattas som goda föredömen vid alla arrangemang.

Om klubbens värdegrund inte efterlevs tar styrelsen kontakt med berörd medlem för att
gemensamt försöka hitta lösningar. Ledare är skyldig att rapportera händelser till styrelsen.

