Föreningskonferens - Attraktiva föreningar
11-12 nov 2017
Alla föreningar/distrikt som är medlemmar i Svenska Danssporförbundet (DSF) är välkomna till 2017 års
föreningskonferens. Behovet som finns från föreningar/distrikt att träffas för att diskutera
föreningsutveckling och byta erfarenheter kring verksamheten är stort. Idrotten har tagit en gemensam
inriktning mot 2025 och danssport är med på denna resa. Detta innebär att vi måste se över hur vi
bedriver vår verksamhet idag. För att kunna utveckla och göra förbättringar. Danssport är på rätt bana
med att jobba med den nya inriktningen men det finns vissa delar vi måste skruva lite på för att få ord
till handling och att de ska bli verksamhet i föreningarna. Bästa sättet att göra det på är tillsammans.
Syftet: Mötas, få inspiration, byta erfarenheter få idéer till förenings-/distriktsutveckling som senare kan
jobbas vidare med på hemmaplan.
Målgrupp: Styrelser, arbetsgrupper och kommittéer. Vi ser gärna att ni kommer fler från varje förening
för att kunna diskutera mer under dagarna och för att lättare kunna delge när ni kommer hem.
Plats: Uppsala, Scandic Uplandia.
Pris: Dubbelrum + konferens + måltider 500 kr/person Enkelrum + konferens + måltider 900 kr/person
Kommer ni 3 eller fler från föreningen så får ni 20 % avdrag på totala kostnaden. Om ni vill boka en extra
natt fre-lör står ni för den kostnaden själva. Konferensen är redan till stora delar subventionerad av
Idrottlyftet så det kommer inte finnas möjlighet att söka för resa eller deltagaravgifter.
Anmälan dig och din förening/distrikt här Senast 23 oktober 2017
Innehåll:
Lördag
11.45

Startar med Lunch
Dagen kommer växla mellan föreläsningar och workshops

13.00

Strategi 2025
Mervärde för medlemmarna- Attraktiv förening
Medlemsrekrytering
Rekrytering i förening hur får man fler att hjälpa till – Valberedningen

18.00

Middag

19.00

Erfarenhetsutbyte - goda exempel

Söndag
9.00

Föreningsadministration

12.00

Erfarenhetsutbyte

14.00

Lunch- Avslutning

Föreningarna som deltar på denna konferens kommer få förtur till att delta i ett föreningsutvecklingsprojekt som kommer
starta under 2018.

Medverkande under konferensen:
Svenska Danssporförbundet, RF/SISU Idrottsutbildarna och dans.se

Strategi 2025
Svensk idrott håller på att förändras. Idrotten har enats om en gemensam vision för framtiden och hela
tiden får vi höra om föreningar och förbund som tagit nya spännande initiativ. Varje dag tar vi ännu ett
steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir
motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential.
Mervärde för medlemmarna- Attraktiv förening
Hur skapar vi detta?
Föreningen som har möjlighet att arbetar aktivt och uppfylla sina egna visioner och mål. Föreningar som
har en fungerande föreningsstruktur och är noga med föreningsdemokratin. Föreningar som har en
engagerad styrelse som arbetar med utveckling av föreningen och dess verksamhet. Föreningar som har
möjlighet att erbjuda sina medlemmar det där ”lilla” extra.
Eller vad är en attraktiv förening för er och era medlemmar?
Vet ni vad medlemmarna vill ha?
Medlemsrekrytering
Människor vill engagera sig och vara del av en större gemenskap. Ändå lyckas många föreningar inte ta
tillvara på denna drivkraft. Vad kan er förening göra för att nå ut bredare och engagera fler?
Vilken verksamhet ska vi bedriva i våra föreningar för att locka fler? Hur ser vi till att alla känner sig
välkomna.
Rekrytering i förening hur får man fler att hjälpa till – Valberedningen
Alla föreningar behöver ledare. Det kan handla om ledare/tränare, festfixare, lagledare, kassör och
mycket annat. Alla föreningar är beroende av aktiva och engagerade medlemmar som tar på sig en
ledande roll.
Olikheter bidrar till ett bredare ledarskap där fler känner sig välkomna till föreningslivet. Alla behövs i
föreningslivet eftersom ledarskapet kan se väldigt olika ut. Det måste inte handla om att leda träning eller
möten. En del leder grillningen inför avslutningen, andra leder kaffekokningen och någon annan leder
dansverksamheten, någon arbetar i styrelsen.
Föreningsadministration
Vilka olika system använder vi inom danssport. Hur kan vi använda dem på bästa sätt?
Finns det fler?
Goda exempel för hur vi kan jobba med dessa system i föreningarna.
Kort om vilka bidrag det finns och söka för föreningarna.
Erfarenhetsutbyte
Föreningarna som anmäler sig kommer att få förbereda sig lite innan konferensen och även få möjlighet
att skicka in förslag för på områden/frågor som man vill diskutera.

