
Uppdragsbeskrivning för Ungdomskommitté 
 

Syfte 
Ungdomskommitténs syfte är att stärka unga ledares roll inom Svenska Danssportförbundet. 
Kommittén ska öka ungdomars kunskap om och inflytande i danssportens styrande rum och 
beslutade organ på förenings-, distrikts- och nationell nivå. Kommittén har även som syfte 
att vara en rådgivande entitet i den konceptuella utformningen och utvecklingen av barn- 
och ungdomsdansen inom förbundet. 
 

Uppdrag 
Ungdomskommittén har i uppdrag att: 

- Inspirera och skapa möjligheter till fler ledaruppdrag för unga. 
- Representera ungdomar och föra ungdomars talan i olika organ inom Svenska 

Danssportförbundet. 
- Ha en rådgivande roll gentemot Förbundsstyrelsen och Kansliet i frågor som berör 

barn och ungdomar. 
- Medverka rådgivande i den konceptuella utvecklingen av barn- och ungdomsdansen 

inom förbundet på förenings-, distrikt- och nationell nivå. 
- Skapa och stärka kontakter med unga inom andra förbund. 
- Verka för att föreningsmedlemmar och distrikt har en ungdomsrepresentant. 
- Årligen utse och dela ut ”Årets Unga Ledare” i samband med förbundsmötet. 

 
Specifika uppdrag, verksamhetsår 2022/2023: 
Under 2022/2023 har ungdomskommittén uppgift att utveckla en fungerande plattform och 
struktur, däribland inkluderas: 

- Att ta fram en årlig struktur över stående operativa åtaganden och viktiga datum. 
- Att definiera personliga ansvarsområden inom ungdomskommittén. 
- Att ta fram en verksamhetsplan för 2024/2025. 
- Att vid behov föreslå ändringar av ungdomskommitténs uppdrag och syfte. 
- Att formulera och utforma en vision och målbild för kommittén. 

 

Beslutsmandat 
Ungdomskommittén fattar beslut om de egna uppdragen utifrån tilldelat mandat från 
Förbundsstyrelsen. I sitt arbete ska ungdomskommittén ha löpande kontakt med 
Generalsekreteraren. Rapport/deltagande från ungdomskommittén ska finnas med som en 
stående punkt på dagordningen vid förbundsstyrelsemötena. 
 

Organisation 
Ungdomskommittén består av en ordförande och fyra eller sex övriga ledamöter som vid 
inval är 18-25 år, kommittén ska även inom sig utse en vice ordförande. 
Ungdomskommitténs ordförande och ledamöter utses av förbundsstyrelsen på första 
förbundsstyrelsemötet efter Förbundsmötet och på förslag av valberedningen.  
 
Mandatperioden är ett år. Till kommittén adjungeras en plats från förbundets Kansli och 
kommittén har en adjungerande plats på förbundsstyrelsemötena. 



 

Mötesfrekvens 
Ungdomskommittén har minst två fysiska träffar per år och löpande avstämningsmöten 
digitalt. Förbundets Kansli har rätt att deltaga på ungdomskommitténs möten. 
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