Strategi ND 2018 - 2022
Høringsutkast

Prosess
Høringsfrist: 16.mai 2018

Forslag og kommentarer sendes på mail til: dans@nif.idrett.no
Høringsutkastet presenteres på regionenes ledermøter i april og mai.
Endelig plan presenteres og vedtas på forbundstinget 17. juni 2018

Verdier:
Visjon:

Alle kan!
Virksomhetsidé:
Norges Danseforbund skal skape
danseaktivitet og danseglede for våre
medlemmer.
Vi skal fremme norsk danseidrett, arbeide for
dens utvikling og utbredelse i topp og bredde
og påse at våre klubber drives sundt, og i tråd
med idrettens verdier.
Norges Danseforbund skal representere
danseidretten internasjonalt.

1. Strategiområdet
«Medlemsvekst»

Glede
Respekt
Samhold
Analyse:

Resultatmål 2022:
1. Glad organisasjon
2. Den foretrukne plass for dans
3. Dobling av medlemstallet

2. Strategiområdet
«Attraktiv organisasjon»

Styrker:
Sterke prestasjoner internasjonalt
Digitalisert
På barnas premisser, motiverte tillitsvalgte
Svakheter: Kommunikasjon i mange ledd,
Lite tydelighet på planer og mål,
Ekskluderende organisasjonsstruktur
Muligheter:
Stort potensial for vekst
Samarbeid med andre aktører,
Uutnyttet potensiale i alle grener
Trusler:
Stort arbeidspress
Økonomi i forbundet, kommersielle aktører

3. Strategiområdet
Samhandling internt»

Visjon
Alle kan!
Dette betyr at ND skal strekke seg mot et dansetilbud for
alle nivåer og alle aldersgrupper – vi skal få flere med!
Dans er en av de største idrettene i Norge, men få av disse er medlemmer i forbundet.
Vi ønsker å vokse og få med oss bredden av dansesporten inn i idretten.
Norges Danseforbund skal tilby dans til alle som har lyst til å lære seg å danse uavhengig
av kjønn, alder, nivå og fysiske- og psykiske forutsetninger.

Virksomhetsidé
Norges Danseforbund skal skape danseaktivitet og danseglede for våre
medlemmer. Vi skal fremme norsk danseidrett, arbeide for dens utvikling og
utbredelse i topp og bredde og påse at våre klubber drives sundt og i tråd
med idrettens verdier. Norges Danseforbund skal representere danseidretten
internasjonalt.

Verdier
NDs virksomhet skal tuftes på følgende verdier;

Glede
Respekt
Samhold

Glede, respekt og samhold
Danseglede,
Respekt,
samhold

Org.verdi Klubbene og forbundet skal jobbe slik at alle finner glede i dansen.
Konflikter kan være sundt, men de skal og kan løses på en positiv måte.
På klubbnivå betyr dette mange glade mennesker, med godt samhold og
respekt for hverandre.
På forbundsnivå betyr dette at vi skal ha fokus på de positive sidene av
dans.

Danseglede, Akt.verdi Danseglede innebærer at alle skal oppleve gleden ved å danse både på
respekt og
trening, under konkurranser og i sosiale sammenhenger.
samhold
Danseglede skal vises og læres ved trening, kurs og konkurranser.
Forbundet skal legge til rette for danseglede gjennom sin trenerutdanning,
hvor trenerne skal lære hvordan de skal jobbe frem mestringsgleden hos
utøvere gjennom respekt og samhold.
Klubbene og forbundet må tilstrebe seg å bygge en kultur der alle er
velkomne, der de opplever samhørighet og samhold, der de blir respektert,
og der medlemmene har lyst til å bidra til fellesskapets beste.
Danseklubbene skal være et godt sted å være.

Attraktiv organisasjon
Strategiområde

Norges Danseforbund skal være
den foretrukne plass for dans

Modernisering og nytenkning

Delområde
- De digitale plattformene skal
tilfredsstille klubbenes behov
-

-

-

Resultatmål

- Dansing.no skal være den
foretrukne hjemmesiden for
danseinformasjon
Eventene, konkurranser og
- Konkurranser og eventer i alle
workshop skal holde høyeste
grener og i hele landet
faglige kvalitet
- Det skal årlig utdannes trenere
og dommere på alle nivåer i NDs
Kvalifiserte trenere og
utdanningsstige, og i alle grener
dommere på høyt faglig nivå.
- Det skal være enkelt å delta på
NDs konkurranser og eventer
Vi skal tilpasse oss nye trender - Klubbene skal ha gode løsninger
og forventninger i samfunnet
for publisering av egne
Levere resultater internasjonalt
terminlister
Klubbene skal drives
- Klubbene skal ha gode systemer
profesjonelt
for medlemshåndtering
Vi skal ha godt tilbud av
- Gode medlemsfordeler og
dansesaler
forsikringer
- Tilbudet vårt skal speile
etterspørsel og forventninger
hos klubber og utøvere
- Trener- og dommer utdanningen
skal være på høyt internasjonalt
nivå

Tiltak
- Tett oppfølging av arrangører
- Relevante seminarer og kurs for
trenere, dommere og arrangører
- Videreutvikling av hjemmesidene
- Regelmessig revidering av
kursmateriell
- Videreutvikle påmeldings- og
medlemssystemer som tilfredsstiller
klubbenes behov
- Jobbe for flere og bedre
medlemsfordeler for klubber og
utøvere
- Tilby støtteordninger slik at det er
enkelt og attraktivt for flere klubber
og avholde konkurranser
- Tilby støtteordninger for klubber som
vil satse på nye trender og miljøer
- Tett samarbeid med Olymipatoppen
sentralt og regionalt

Medlemsvekst
Strategiområde

Delområde

Resultatmål

Tiltak

Rekruttere nye medlemmer

- Norges Danseforbund skal være den
foretrukne plass for dans!

- 10 nye klubber
hvert år
- Dobling av
medlemstallet fra
2018 - 2022
- Vi skal tilby alle
grener i hele
landet
- Forbundet skal ha
kontakt med
samtlige klubber i
løpet av et år
- Tilbud
rullestoldans og
tilbud for barn
med spesielle
behov i alle
regioner

- Fokus på «Alle med» for å fjerne
økonomi som barriere for deltagelse i
dans
- Tilby støtteordninger til klubber som
vil satse på nye trender og miljøer
- Avholde konkurranser og arrangement
i alle grener i hele landet
- Tilrettelegg for nye grener og miljøer
- Fokus på å utvikle klubber og miljøer
- Jevnlig kontakt med våre klubber og
logging av all klubbkontakt i
superoffice
- Tettere dialog mot fleridrettslag
- Legge til rette for sosial dans, og
aktivitet som ikke er rettet mot
konkurranser
- Fokus på fleridrettslag og opprettelse
av dansegrupper
- Fokus på formasjon/ grupper på
grunnnivå i alle stiler.
- Merkeprøver i alle grener

Hindre frafall ved å ivareta og
utvikle de medlemmene vi har

- Dans skal være et naturlig valg av idrett for
barn, unge og voksene i Norge!
- Dans for funksjonshemmede

Samhandling
Strategiområde

Delområde

Resultatmål

Tiltak

- Vi skal jobbe sammen - Implementert handlingsplan som
3. Samhandling
i alle org. ledd mot
beskriver tiltak og mål for alle
Innsatsområde handler om å skape
våre felles mål, til det
seksjoner, regioner, utvalg og
måloppnåelse og trivsel for de
beste for danserne
komiteer
tillitsvalgte og de ansatte.
våre!
- Klar og tydelig virksomhetsplan
- Det skal være godt og
trygt å jobbe i Norges
Danseforbund, både
som ansatt og
tillitsvalgt! De ansatte
skal trives i sine
stillinger, og de
tillitsvalgte i sine verv.
Alle skal ha respekt
for hverandre!

-

-

- Halvårlig evaluering av strategiplanen
- Utarbeide detaljerte budsjetter som støtter
opp om vedtatte mål og planer for alle
seksjoner, regioner, utvalg og komiteer
- Utarbeides klare mandater og fullmakter
(årshjul)
- Roller, arbeidsfordeling, ansvarsbeskrivelser
Sikre gode arbeidsrelasjoner
revideres.
mellom styret og administrasjon
- Implementering av planverk på
med klar rolle og arbeidsfordeling
forbundstinget, ledermøter, regionsmøter ol.
Riktige mandater og fullmakter
- Etablere felles møteplasser for styret og
«Grønt» styringsbarometer innenfor
administrasjon
de aktuelle områdene.
- Bedre oppfølging av vedtak i styrer og utvalg
God og tydelig
trello (eller tilsvarende) skal være det
internkommunikasjon mellom styret
foretrukne verktøy for oppfølging.
og de ansatte
- Gode varsling og oppfølgingsrutiner i forhold
til seksuelle trakassering.

-

Internt
Tiltak som fremmer trivsel implementeres
Standardisere rutiner og maler
Klarlegge kompetansebehov i
administrasjonen med henblikk på ønsket
løste oppgaver
- Utarbeide utviklingsplaner for den enkelte
ansatte.
- Revidere og videreutvikle forbundets

