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VISDK:s värdegrund har tagits 
fram av styrelse, förtroendevald 
kommitté och Smålandsidrotten

Välkomnande
Hos oss ska alla känna sig välkomna och är lika mycket värda. Vi värdesätter all 
sorts kunskap som kan bidra till utvecklingen i vår klubb.

Inspiration
Vi inspirerar varandra till personlig utveckling, detta genom respekt, 
engagemang och positiv attityd.

Sammanhållning
Vi skapar ett VI, genom att respektera varandra och se varandras värde.

Dansglädje
Hos oss ska alla få dansa och ha roligt. Genom glädje, vänskap och musik får vi 
den positiva energin som genomsyrar hela vår klubb.

Kompetens
Vi värnar om varje individs kompetens genom att ta hand om olika 
erfarenheter och kunskaper.

LEDORD



Medlem
Som medlem i VISDK ska du föregå
som ett föredöme mot meddansare och
klubbmedlemmar. 

Vi ska visa glädje och respekt mot 
varandra på och utanför dansgolvet. 

Som medlem är det en självklarhet att vi 
har ett vänligt bemötande till varandra.
Drogpolicy
VISDK är emot droger och all kränkande 
behandling.
Ledare
Som ledare ska man bidra till god
stämning och trygghet samt vara lyhörda 
för varje individs behov. 

Ledare har ansvar att följa och 
implementera vår värdegrund.
Styrelsen
Vi i den förtroendevalda styrelsen ska
ständigt arbeta med att tillgodose och 
förverkliga medlemmars idéer och 
önskemål.
Gemensamt ansvar
Vi är en del av Svenska
Danssportsförbundet (DSF) som ingår
i Riksidrottsförbundet (RF) och utgår
därmed deras policys och värdegrund.

POLICY



Alla medlemmar i VISDK är viktiga. Därför använder vi oss 
av framskick under kurser och motionsdans. Det innebär att 
alla får dansa med alla.

Danskurser
Vuxenkurser i bugg.
Vuxenkurser i fox.
Barnkurser i bugg 
mellan 8-15 år.
Helgkurser med 
varierande teman.

Motionsdans
Vill du dansa ännu mer 
har vi motionsdans en 
gång varje vecka till
inspelad musik. 
Motionsdanserna är 
gratis för medlemmar.

Tävlingslicens
Du som är intresserad 
av att tävla, erbjuds i 
ditt medlemskap en
tävlingslicens. Den 
krävs för att få göra 
entré på tävlingsgolvet.

VI ERBJUDER DIG

KLUBBENS
VERKSAMHET



Klubbmästerskap
Tävlingskommittén anordnar en gång per år ett klubbmästerskap för 
medlemmarna där medlemmarna tävlar mot varandra. Dagen innehåller 
förutom danstävling gemenskap och glädje.

Årsfest
Evenemangskommittén arrangerar årligen en fest för medlemmarna.
Detta är ett tillfälle för dig, som medlem, att äta, umgås och ha trevligt 
tillsammans med klubbkamraterna innan det blir dans på kvällen.



Vår klubb består av en styrelse och flera kommittéer. 
Vi letar alltid efter människor som vill hjälpa oss i vår klubb.

Styrelsen
Styrelsen är förtroendevalda medlemmar som väljs fram vid årsmöten.

Utbildningskommittén
Utbildningskommitttén ansvarar för kvalitén på kursledare och kurserna 
för att utveckla klubben.

Evenemangskommittén
Evenemangskommitténs huvudansvar är att anordna tillställningar  
för medlemmarna.

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén ansvarar för att anordna bland annat vårt årliga
klubbmästerskap.

PR-kommittén
PR-kommittén sköter klubbens marknadsförning som annonser och
hemsidan. Det är också de som sköter inköp och försäljning av
klubbens profilartiklar.

Valberedningen
Kontakta valberedningen om du själv vill eller om du har förslag på
personer som passar i vår styrelse. Dessa personer väljs in vid
årsmötet.

KLUBBENS
UPPBYGGNAD



Följ oss gärna via sociala medier för att hålla dig uppdaterad 
med vad som händer inom klubben.

Hemsida
http://www.visdk.se

Facebook
http://www.facebook.com/visdk

Instagram
@visdk

Direktkontakt
info@visdk.se

VÄLKOMMEN 
TILL OSS
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