
 
 

 

Verksamhetsplan 2023 Dansklubben Dream Team 
 

Vision 

”Att vara den dansklubb i Västerås som lockar flest vuxna till våra bugg- och foxkurser, 
genom att erbjuda en bra och trevlig produkt med hög kvalitét till ett bra pris”. 
 
 

Målsättning 

Lära vuxna dansa bugg och fox och ha roligt tillsammans, att sprida den glädje och fina gemenskap 

som finns i dansen oberoende av hur länge man dansat. Att visa att dansen är en mycket trevlig och 

rolig motionsform som gör gott för kropp och för själ. Vi vill även värna om sällskapsdansen som 

vårt kulturarv. 

 

Verksamheten i klubben ska präglas av mycket god kamratanda och trevligt umgänge, på och kring 

dansgolvet, med musiken och dansen i centrum. 

 

 
Aktiviteter 
Vi har planer på att anordna träningsdanser i Carlforsskas idrottshall för våra medlemmar 
samt erbjuda kurser i bugg och fox i flera steg under både våren och hösten.  
Vår plan för 2023 är att fortsättningsvis erbjuda trevliga kurser och träningsdanser. Vi 
hoppas att intresset fortsätter öka och att vi snart är tillbaka på de deltagarantal vi hade 
innan pandemin för våra kurser och träningsdanser. 
 
I sommar har vi planer på att anordna många underhållande danskvällar på Klinta IP för 
våra medlemmar. I samband med dessa säljer vi fika för att få ännu trevligare 
sommarkvällar.  
Vi har även planer på att anordna flera fester under året. Dels någon under sommaren på 
Klinta och någon i samband med kurser i höst.   
 
Utöver ovanstående aktiviteter har vi även planer på att hålla workshops med inspirerande 
danslärare och instruktörer. 

 
Information 
Samarbetet med SignDelight för att profilera klubben genom klubbkläder kommer att 
fortsätta under året. 
Vi har även planer på att börja ett samarbete med en återförsäljare av skor för att 
medlemmar ska ha möjlighet att kunna prova och köpa bra dansskor.  
 
Vi planerar att fortsätta använda oss av Dans.se för medlemsansökningar och kursanmälan. 
 
Styrelse  
DDTeams styrelse kommer även framledes att arbeta för att erbjuda en så bra upplevelse för 
medlemmarna som möjligt. 
Fokus under 2023 kommer vara på att fortsätta öka intresset för vår verksamhet. Vi vill 
fortsätta jobba för att medlems- och kursdeltagarantalet ska öka.  
 
 

Ekonomi 
DDTeam har en god ekonomi. Trots föregående års minusresultat finns stora möjligheter att 
ge alla medlemmar trevliga stunder hos Dansklubben DreamTeam.  
  



 
 

Budgetarbetet kommer även fortsättningsvis att följas upp i vårt ekonomisystem Fortnox där 
vi lägger in budgetsiffrorna och på så vis får vi ett utfall och en +/- skillnad mot budgeten 
direkt. Dessutom kommer budgeten att periodiseras på vår- och hösttermin och därigenom 
snabbt se avvikelser och tendenser. 
  
Föreslagen budget för verksamhetsåret 2023 visar ett negativt resultat. 
Vår förhoppning är att vi under året kan öka intäkterna gentemot föregående år genom större 
deltagarantal på kurser och workshops. Efter tre år med begränsad verksamhet är intresset 
stort och vi har förhoppning om att kunna engagera många dansare under året.  
 

Planerade möten 
Styrelsen kommer hålla ett tiotal styrelsemöten under verksamhetsåret för att sköta de 
löpande ärendena samt för att diskutera och planera för DDTeams framtid. Det kommer 
finnas ett huvudfokus på varje möte beroende på period: möten innan kursstart läggs stort 
fokus på våra kurser, styrelsemöte innan årsmöte handlar om att ta fram årsmöteshandlingar 
och möte inför sommaren fokuserar på att göra Klintadanserna till bra upplevelser för 
medlemmarna.  
 
 
 
 
 
 
 
   Joel Gustafsson, Ordförande Dream Team 


