Corona-pass
Positiva effekter av pandemin
Föreningarna har lärt sig mer om att använda digitala verktyg, det har gett fler möjligheter
till att träffas på avstånd. Till exempel har det varit möjligt att delta på andra föreningars
kurser trots geografiskt avstånd. Det har gett att föreningen i vissa fall haft mer kontakt med
medlemmar för att ge ”något mer” än vanliga danskurser. Föreningar har också ”tvingats” till
ett nytänk för att kunna öppna upp för nya tankar och idéer.
Man kan hålla kortare utbildningar digital vardagskvällar istället för att lägga utbildning på
en helg
Fokusering på detaljer i träning.
Styrelsen har kunnat utbilda sig.
För en del kursdeltagare kan det ha varit lättare att anmäla sig när de slipper partnerbyten
på kurser som krävt fast partner. Det kan ha skapat mersmak så att de väljer att fortsätta
även med partnerbyten.

Negativa effekter av pandemin
Många föreningar har tappat medlemmar och haft få deltagare på de aktiviteter som
genomförts. Ekonomin är påverkad. Ur hälsosynpunkt har det varit negativt att folkhälsan
dalar när de som har danskurser som enda aktivitet inte haft den möjligheten.
Ledare och instruktörer tappar inspiration när de inte får samma utbyte av varandra som
innan.
Dansare har börjat med annan idrott.

Kort och lång sikt
Kreativiteten har ökat, något som troligen kan få föreningars verksamhet att blomstra i
framtiden när aktiviteterna utvecklas. Det gäller att göra rätt saker ur ett kortare perspektiv
för att på lång sikt få bra effekter av det. De föreningar som inte arbetar på kort sikt kan få
svårare att klara sig på lång sikt, kanske kan de bara klara några år utan full verksamhet.
För att förebygga de negativa effekterna skulle föreningar kunna jobba med att ta in andra
typer av danser, kanske fler solodanser? Styrelser kan få mer tid till att jobba med annan typ
av utveckling när kurser står still, och kunna fokusera på mer långsiktiga mål.
Hoppas på bättre lokaler och rabatt på lokaler för seniorer.

Samarbete
Föreningar kan samarbeta kring ledarfrågan, går det att låna ut ledare till varandra? DSF har
en Facebook-grupp som heter Danssport – Föreningssamverkan, där skulle föreningar kunna
prata om olika lösningar och hjälpa varandra. Förbundet uppmuntras att ha fler digitala
mötesplatser där föreningar kan träffas och diskutera i stora och/eller små grupper. Alla
föreningar kanske inte har tillräcklig kunskap om hur de digitala forumen bäst kan användas,
det skulle vara uppskattat med en workshop om det.

Ledare
Intresset har tyvärr varit trytande, möten med ledare har mest varit för information. Andra
typer av aktiviteter för ledare som fortbildning eller inspiration kan ha gjorts mer. Önskemål
här att förbundet genomför inspirationspass för ledare.

Om varje förening skulle göra en sak var, vad skulle det kunna vara?
-

Ta personlig kontakt med varje ledare.
Anordna kravlösa träffar för att bara kunna träffas och genom det kunna hitta
engagemang.
Ha en serie med utbildning med olika tema och ledare. För att också kunna få mer
kunskap av flera olika danser som kanske inte är föreningens specialitet och därmed
kan skapa mer förståelse och kanske utveckla mer samarbeten. Skapa inspirations
tillfällen. Kanske även ha en föreläsning om mental träning.

