Vision för EBBA
dansklubb
En dansklubb på väg
mot 2020-talet!
Presentation av förslag till vision på
halvårsmötet 2014

Vision - Klubben
EBBA ska vara en trevlig klubb med
”Hjärta”, där det finns en plats för alla.
Verksamheten ska baseras på en ideell
grund, klubbens medlemmar ska ha en
hög delaktighet i, och ett stort inflytande
på verksamheten.

Visionen - Klubben
• Antalet medlemmar ska öka. Rekryteringen ska ha en tyngdpunkt på
de som är svårast att rekrytera idag, ungdomar och killar.
• Könsfördelningen ska vara 50/50 och 20 % av medlemmarna i
klubben ska var under 25 år
• Huvudinriktningen på verksamheten ska vara socialdans, där
dansens sociala och hälsomässiga fördelar för individen lyfts fram.
• Medlemmarna ska få fler och större möjligheter att lämna synpunkter
på och påverka verksamheten.
• Funkisgruppernas roll i klubbens verksamhet ska stärkas

Vision - Kursverksamheten
EBBA ska ha en attraktiv kursverksamhet
som präglas av framåtanda, öppenhet och
innovation, och som bidrar till att utveckla
dansen, både inom klubben och globalt.
Kursverksamheten ska ge medlemmen
möjlighet att utveckla sin dans så långt
och i den takt medlemmen önskar.

Visionen - Kursverksamheten
• ”Alla kan lära sig” och ”dans är roligt” ska vara ledorden för EBBA:s
kursverksamhet.
• Huvudinriktningen för kursverksamheten ska vara sociala pardanser.
Kursverksamheten ska även vara öppen för andra aktiviteter som bidrar till
rekryteringen till pardanserna eller som kan vara utvecklade för
medlemmarnas dans.
• Klubbens instruktörsstab ska till största delen bestå av instruktörer som har
utvecklats och rekryterats inom klubben.
• Klubben ska ge sina instruktörer inspiration och möjlighet att utvecklas.

Vision - Ungdomsverksamheten
EBBA ska var en etablerad klubb på barn
och ungdomssidan, som driver en
verksamhet, som ungdomarna både har
inflytande över och är delaktiga i.

Vision - Ungdomsverksamheten
•

Verksamheten ska utformas så att den ger barn och ungdomar möjlighet
att delta i verksamheten på sina villkor.

•

Huvudinriktningen ska vara att så många som möjligt kan och vill delta i
verksamheten, men att de som vill utvecklas mer får stöd från klubben för
att göra det.

•

Rekryteringen av barn och ungdomar ska öka, främst genom
marknadsföring på de platser där de här grupperna finns.

•

Minst 20 % av klubbens medlemmar ska vara under 25 år.

•

Rekrytering av ungdomsledare ska i första hand ske internt, där klubben
ger medlemmen stöd och utbildning för att komma in i och utvecklas i sin
roll som ungdomsledare

Vision - Tävlingsverksamheten

Ebbas tävlingsverksamhet ska ha
utvecklat en sådan bredd och spets att vi
vinner lag-SM år 2020

Visionen Tävlingsverksamheten
•

Tävlingsverksamheten i klubben ska till största delen bestå av egen
rekrytering och av dansare som utvecklats i klubben.

• Ebba ska ha ett bra och tydligt grundkoncept i skolningen och
utvecklingen av våra dansare, och som ska bära oss hela vägen till
eliten av svensk BRR.
• Ebba ska utveckla konkurrenskraftiga tävlingsdansare i alla BRRgrenar.
• Tävlingsdansarna ska till stor del själva kunna påverka sin
utvecklingstakt.

