Svenska Danssportförbundets verksamhetsinriktning och
prioriterade områden 2021-2022
Introduktion
Svenska Danssportförbundet (DSF) ska till varje förbundsmöte föreslå en verksamhetsinriktning
med tillhörande ekonomisk plan. Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning att styra, leda
och prioritera verksamheten för DSF nästkommande år.
Verksamhetsinriktningen utgår från DSF:s Verksamhetsidé, Vision och Värdeord:
Verksamhetsidé
Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja dansen och danssporten i Sverige i
överensstämmelse med idrottens mål och inriktning. Vi bedriver vår dansidrott i föreningar
för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet. Förbundet ska arbeta efter
de gemensamma normer och riktlinjer som finns inom den svenska idrottsorganisationen
och som Riksidrottsförbundet ger uttryck för i ”Idrotten vill”.
Förbundet ska vara en sammanslutning av de ideella föreningar i vilkas verksamhet ingår
att bedriva dans i tävlings- och/eller motionsform.
Vision
”DSF – för alla inom tävlings-, motions- och socialdans”
Värdeord
Glädje, Engagemang, Öppenhet
Utifrån Svenska Danssportförbundets vision, värdeord och verksamhetsinriktning tar respektive
verksamhetsområde (VO) fram en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
Verksamhetsplanerna ligger till grund för förbundsstyrelsens budgetprocess inför
nästkommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen fastställer budget och verksamhetsplaner för
verksamheten för genomförande i verksamhetsområdena.

Vad har vi att förhålla oss till när vi formar vår verksamhetsinriktning?
Svenska Danssportförbundet är ett av många specialidrottsförbund (SF) under
Riksidrottsförbundet (RF). Vi är en del av idrottsrörelsen och tillsammans med övriga
idrottsförbund jobbar vi, för att uppnå de idrottsliga övergripande målen som är satta. Vi
utformar vår verksamhetsinriktning, aktiviteter och insatser för att vara i samklang med de
inriktningar svensk idrott tillsammans beslutat om att sträva mot, och utifrån DSF:s
verksamhetsidé, vision och värdeord samt de behov verksamhetsområden och
medlemsföreningar har.
Förbundsstyrelsen föreslår följande verksamhetsinriktning under 2021 och 2022. Inriktningen
är uppdelad i fem utvecklingsresor som beskrivs i RF:s Strategi 2025. Utvecklingsresorna
inbegriper hela DSF:s verksamhet från individ, förening och distrikt till förbundsnivå.

Den moderna föreningen engagerar
DSF:s syn på den moderna föreningen är att:
Det är enkelt och välkomnande att engagera sig i DSF och DSF:s medlemsföreningar oavsett
bakgrund, ålder, kön, funktionsvariation eller andra förutsättningar. Föreningarna har väl
fungerande organisation som genom demokratiska processer ser till alla medlemmars bästa.
Föreningarnas sammankomster och aktiviteter genomförs i såväl traditionella som nya forum

och verksamheten kännetecknas av glädje, engagemang och öppenhet. Verksamheten är
utformad så att den skapar förutsättningar för att så många som möjligt kan dansa i livets alla
skeden och i dess olika former. DSF och DSF:s medlemsföreningar ska vara ett attraktivt och
naturligt val för alla dansintresserade.
Under perioden 2021–2022 fokuserar DSF arbetet kring den moderna föreningen på att:
• Vidareutveckla DSF:s organisation för förbättrad service till föreningarna.
• Utveckla de digitala stödsystemen.
• Tydliggöra distriktens roll inom DSF och uppdrag som stöd för föreningarna.
• Utveckla och facilitera samverkan med SISU Idrottsutbildarna lokalt och regionalt.
• Undersöka och utveckla samarbeta med aktörer inom dans, som är inte har strukturen
ideell förening.
• Etablera forum för samverkan och utveckling för DSF:s föreningar och dess ledare.
• Genomföra utbildningar och fortbildningsinsatser av nya och befintliga funktionärer.
• Fortsätta utveckla arbete med de olika samverkansområdena inom DSF.

Inkluderande idrott för alla
DSF:s syn på inkludering är att:
Verksamhet inom förbundet och föreningarna ger människor med olika förmågor möjlighet att
vara med. Aktiviteter utvecklas och anpassas för att passa fler. Möjlighet att träna, tävla och
engagera sig ska vara möjligt oavsett förutsättningar, funktionsvariationer, eller bakgrund.
Under perioden 2021–2022 fokuserar DSF arbetet kring inkludering på:
• Förverkliga intentionerna i Dansen vill så att vi erbjuder en idrott där alla får möjlighet
att vara med utifrån sina egna villkor och förutsättningar.
• Underlätta för föreningar att erbjuda paradans som en del av deras verksamhet.
• Skapa möjligheter för föreningar att ha olika verksamheter som stimulerar till dans hela
livet.
• Fortsätta att utveckla och förbättra den interna och ideella organisationen inom
förbundet.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
DSF:s syn på jämställdhet är att:
Alla har samma möjligheter att delta i och utvecklas inom Svenska Danssportförbundets
verksamhet. Alla föreningar inom DSF ska vara öppna för alla. Föreningarna utformar
verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Alla oavsett kön har lika stort
inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag är
utformade så att alla, oavsett kön, får lika stora möjligheter att medverka, påverka och utöva
ledarskap i förening och på förbundsnivå.
Under perioden 2021–2022 fokuserar DSF arbetet kring jämställdhet på att:
• Alla tävlingsreglementen ska möjliggöra inkludering och jämställdhet.
• Sträva efter att sammansättningen i arbetsgrupper och förbundsverksamhet har en jämn
könsfördelning.
• Könsliberal dans ska bli en naturlig del i svenska danssportförbundet.

En ny syn på träning och tävling
DSF:s syn på träning och tävling är att:
Träning, uppvisning och tävling utformas så att dansaren och tränaren/ledaren mår bra, har
roligt och utvecklas under hela livet. Utveckling av aktiva utformas så att fler får bättre fysiska
och psykiska förutsättningar att idrotta. Detta skapar förutsättningar för att dansare ska nå sin
fulla potential.
Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med andra aktörer.
för att skapa en bra miljö för att utveckla dansen, dansarna och organisationen.
Under perioden 2021–2022 fokuserar DSF arbetet kring träning och tävling på att:
• Prioritera utveckling av verksamhet för barn- och unga.
• Elitverksamheten och breddverksamheten fungerar utifrån ett långsiktigt och hållbart
perspektiv med DSF:s utvecklingsmodell som utgångspunkt.
• Skapa förutsättningar för utveckling av hur vi tävlar och tränar inom dans.
• Utveckla hållbara strategier och instruktioner för tävling.

Ett stärkt ledarskap
DSF:s syn på ledarskap är att:
Tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt DSF:s värdegrund och
utvecklingsmodell. Ledarskapet i hela föreningen genomsyras av ett gott bemötande. Ledare
inom Danssportförbundet förmedlar förutom kunskaper inom dans även ett gott ledarskap
baserat på inkludering och likabehandling. Att vara ledare/tränare inom DSF och DSF:s
medlemsföreningar ska vara ett attraktivt och naturligt val för alla som vill leda dans.
Under perioden 2021–2022 fokuserar DSF arbetet kring ett stärkt ledarskap på att:
• Färdigställa en övergripande utbildningsstruktur för samtliga danser och målgrupper.
• Utbilda och utveckla ledningen inom Team Sweden.
• Skapa utvecklande mötesplatser för förbundets utbildare.
• Skapa mötesplatser för tränare inom DSF.
• Inkludera brekingverksamhet i förbundet, med fokus på elitnivå.
• Det ska finnas kursledarutbildningar inom samtliga dansgrenar inom DSF.

