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Styrelsen 2019
VDSF:s styrelse har under 2019 haft följande sammansättning:
Ordförande:

Caroline Andersson Olofsson

Vice Ordförande:

Gunnar Söderlind

Kassör:

Mauritz Eklind

Sekreterare:

Anneli Svensson

Övriga ledamöter: Mats Dahlström, Maria Levin, Malin Johansson
Suppleanter:
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Linnea Larsson, Björn Cronberg

Medlemsföreningar 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alingsås Dansklubb (ALID)
Art Dance Falköpings Dansförening (ARTD)
Borås Dansförening (BDF)
Candanza Dansförening(CAN)
Dansföreningen HV-dans (HVD)
Dansföreningen Studio Danza (DANZ)
Dansföreningen Stödbenet (SB)
Dansklubben Buggie (DKB)
Dansklubben Stop and Go (SOG)
Fristad Dance & Fight Club (FDFC)
Hjo Dansklubb (HJO)
Independence Danssportklubb (IDSK)
SDK Dansverkstan Tidaholm (DVT)
Skararockarna Dansförening (SKR)
Sportdansklubben Varaslättens Buggare (VSB)
Ulricehamns Dansförening (UDF)

Distriktet har under året haft 16 medlemsföreningar.
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Distriktets uppgift
Distriktets uppgift är:
• att vara en samlande kraft för distriktets föreningar genom att initiera,
stödja och/eller genomföra gemensamma aktiviteter såsom utbildningar,
rekryteringssupport, sociala arrangemang m.m

•
•
•
•

att stötta föreningarna i specifika frågor
att genomföra introduktionsutbildningar för nya föreningar
att vara en länk mellan distriktets föreningar och Svenska
Danssportförbundet (DSF) samt
att medverka till att genomföra distriktsmästerskap (DM)

Verksamheten
• Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 9 protokollförda
styrelsemöten samt 2 arbetsmöten.
• VDSF:s årsmöte genomfördes på Kurorten Mösseberg i Falköping den
27 mars 2019 med 7 röstberättigade föreningar.
• Årets förbundsmöte gick av stapeln i Stockholm den 6-7 april då
deltagande från VDSF:s styrelse fanns närvarande. Styrelsen fortsätter att
jobba för att alla föreningar ska ha rösträtt vid förbundsmötet.
• Vid VO Distrikts konferens i Stockholm den 7-8 september deltog
4 personer från VDSF. Mötet innehöll information och diskussioner i
aktuella frågor. VO Distrikt har dessutom regelbundna telefonmöten med
representanter från landets olika distrikt.
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• Den 18 september hade vi en föreningsträff i Parken Götene dit samtliga
föreningar i vårt distrikt var inbjudna, varav 6 föreningar var
representerade. VDSF informerade kort om vad som var på gång i vårt
distrikt. Kvällens gäst och föreläsare var Angelica Källström, kanslichef på
DSF. Hon informerade om nyheter i förbundet och berättade en del om
hur de jobbar.
• En utbildning, Förberedande Domarutbildning, genomfördes 20-22 september i Buggies lokaler i Ulricehamn. Utbildare var Christoffer Elghorn.
• DM gick av stapeln på Valhall i Skövde den 19 oktober.
• En gemensam kursavslutning för distriktets socialdanskursare hölls i
Parken i Götene den 7 december. Den här gången var vi närmare
300 glada dansare som njöt av god mat och härlig dans.
• Att öka och förbättra kommunikationen mellan distrikt och föreningar är
något som vi ständigt jobbar med. Under året har mejl skickats ut till
föreningar med löpande information om vad som händer runt om i dansSverige, allt från utbildningar till viktiga datum som föreningarna behöver
komma ihåg.
• Vi har jobbat med sociala medier under året och i dagsläget är vi aktiva på
Facebook. VDSF har idag också ett någorlunda aktivt Instagramkonto.
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Distriktsmästerskap
Årets DM arrangerades ihop med Västsvenska Danssportförbundets (VSDSF) DM
i Skövde av Candanza och VDSF med stöd av VSDSF. Samarbetet fungerade
utmärkt och denna arrangörsform kommer troligen att återupprepas vid
kommande DM. Det var en mycket trevlig tävling, men VDSF hoppas att vi
framöver kommer att kunna locka fler av distriktets dansare till denna
mästerskapstävling.

Framtiden
Inför framtiden vill VDSF fortsätta att utveckla distriktet och finnas till som ett
stöd och en hjälpande hand för våra föreningar. Målet är att alltid ta vara på de
kunskaper och styrkor som distriktet sitter på samt att ge de bästa möjliga
förutsättningarna för att dansen ska kunna växa och utvecklas. Vi kommer att
skapa utbildningar och inspirationsdagar efter behov.
I övrigt, se verksamhetsplanen.
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