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1. Allmän beskrivning
Verksamhetsområdet Distrikt styrs av en kommitté och har som uppgift att övergripande stödja och
utveckla specialdistriktsförbunden (SDF) i deras arbete med dansen.

2. Organisation
Verksamhetsområdet Distrikt styrs av en kommitté som består av:
• Ordförande
• 2–4 övriga ledamöter

En kontaktperson (ledamot eller suppleant i Förbundsstyrelsen) ska agera kontakt mellan Förbundsstyrelsen
och Verksamhetsområdet Distrikt.

3. Arbetsgrupper
En arbetsgrupp kan bestå av en eller flera personer.
Samtliga medlemmar inom en arbetsgrupp utses av Verksamhetsområdet Distrikt.
Arbetsgruppen består av representanter från förbundets Specialdistriktsförbund (SDF) men kan också bestå
av medlemmar som inte ingår inom Distriktskommittén.
Arbetsgruppen får sitt uppdrag från Distriktskommittén gällande ta ansvar för ett specifikt område inom sitt
verksamhetsområde.
Distriktskommittén utser en kommittémedlem som ordförande i varje arbetsgrupp.

4. Ansvarsområden
Distriktskommittén ansvarar för att bedriva allt inom sitt Verksamhetsområde utifrån de mandat
de fått från Förbundsstyrelsen.
Distriktskommittén är övergripande ansvarig för att på uppdrag av Förbundsstyrelsen (FS) hantera frågor
kring Specialdistriktsförbunden samt att agera stödfunktion för Svenska Danssportförbundets (DSF)
föreningar och deras medlemmar, kansli och övriga verksamhetsområden.

5. Uppgifter
Distriktkommitteen har som uppgift att övergripande stödja alla distrikt i deras arbete med dansen.
Verksamhetsområdet Distrikt har uppgift att stimulera distrikten med projekt både distriktmässigt som
nationellt.
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•
•
•
•

Att stödja och utveckla förbundets Specialdistriktsförbund.
Att stödja Specialdistriktsförbund att bearbeta kommuner, landsting, lokala Dansföreningar (DF) och
skola att finansiera projekt runt dans i skolan.
Utveckla Specialdistriktsförbundens verksamheter.
Ta fram en uppdragsbeskrivning åt distrikten

6. Detaljerad instruktion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stödja SDF i deras arbete för danssportens utveckling.
Stödja SDF för att stimulera föreningarnas rekryteringsverksamhet.
Stödja SDF för att bredda dansen genom alla discipliner anknuten till DSF t.ex. genom att distriktets
medlemmar ges möjlighet att prova andra grenar inom danssport än de själva utövar.
Genomföra regelbundna distriktskonferenser/samverkansforum för SDF.
Förmedla erfarenheter av distriktsverksamhet till Förbundsstyrelsen samt sprida sådan information
mellan SDF.
Följa upp SDF:s verksamhet.
Stimulera att utbildning av tränare och funktionärer genomförs i distrikten.
Informera om bidrag och utvecklingsmöjligheter, t.ex. idrottslyftet.
Stimulera SDF att höja den allmänna föreningskunskapen i våra föreningar.
Att stödja SDF i sin utveckling av distriktsmästerskap och events.
Stödja SDF i sitt arbete med att uppmuntra flera ungdomar att börja med dans och danssport genom
arrangemang riktade mot yngre personer i samarbete med föreningar i sitt distrikt.
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