Verksamhetsberättelse för år 2017
Fölreningen är medlem i Svenska Dansportförbundet DSF.
Antalet betalande medlemmar under 2017 var 806. En ökning med 99 från 2016, dvs +14%.
Medlemsavgiften under året

Barn upp till 18 år
Ungdomar t.o.m. 26 år
Från 27 år och uppåt
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Organisationsnummer 802438-6636, Bankgiro 5875–7097
Styrelsen sammansättning under 2017 har varit.
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Styrelsens berättelse
Verksamhetsplanen för 2017 har legat till grund för att genomföra föreningens verksamheter med kurser,
event och andra aktiviteter.
Styrelsen har under året fortsatt arbetet med att effektivisera styrelsearbetet genom att skapa tydliga
ansvarsområden för styrelsens ledamöter och se över regler och riktlinjer där så har behövts.

Styrelsen: En vision och en riktning för föreningen
Styrelsen har under året arbetat fram en vision för föreningen och satt övergripande mål med syfte att så
småningom uppnå visionen.
Styrelsen har även gett uppdrag till domänerna att, utgående från visionen, skapa egna handlingsplaner,
sätta mål för sina respektive verksamheter och arbeta fram en budget, som sedan ska godkännas av
styrelsen.

Styrelsen: Organisationen är föreningens ryggrad
I den nya organisationen, som nuvarande styrelse har skapat, är grundtanken att delegera så många beslut
som möjligt till domänerna. Styrelsen sätter övergripande mål och domänerna upprättar handlingsplaner
samt budget för att nå uppsatta mål. Domänerna är Utbildning, Trivsel, Fastighet, Kommunikation, Tävling
och Teknik. Domänansvarig person är samtidigt ledamot i styrelsen.
Arbetet med den nya organisationen har nått halvvägs under 2017 och 2018/19 blir därför det första år då
den kommer att testas i skarp drift.

Styrelsen: Affärsmässighet är en dygd
Under året har vi inom ekonomiadministrationen fortsatt arbetet med att skapa rutiner för en robust
ekonomihantering och för enkel löpande revision
Administration
Arbete har lagts ner på att föreningens ”kontor” ska fungera, som t ex mejl- och posthantering,
dokumenthantering, diarium, inventarium, osv. Dock har vi ett problem med att medlemmar ibland inte
läser de mejl vi skickar ut eftersom en del mejlappar väljer att styra mejlen till skräppostmappar.
Verksamhetsanpassat IT-system
Vi använder nu fullt ut dans.se för webbanmälan, incheckning, medlemsregister, fakturering, betalning
med OCR-hantering, automatiserad bokföring och generering av resultat- och balansräkning.
Internkontroll
En viktig punkt som styrelsen lagt tid på är internkontrollen, t ex att föreningen följer regler, riktlinjer,
värdegrund, osv. Övergången från kontanter till digitala lösningar i Trollcaféet är en del av detta.
Kassa
Föreningen har en mycket god kassa vilket ger möjligheter och frihetsgrader att utveckla verksamheten,
som t ex att förvärva nya lokaler eller i samverkan med fastighetsägaren bygga ut eller renovera de lokaler
vi redan förfogar över.
Lokaler
Under året har vi även arbetat med lokalfrågan. Vi har haft möten med fastighetsägaren och kommit till en
för föreningen bra lösning på frågan om momsbeläggning av hyreskostnaden. Vi har även etablerat en
kontakt för att gemensamt lägga upp en långsiktig plan för utnyttjande av lokalerna. Dock anser vi att på
lång sikt bör vi äga våra lokaler för att säkra verksamheten. Styrelsen har tagit ett beslut att avvakta med
vidare investeringar i rotundan tills vidare och begränsa dessa till underhåll av fastigheten.

Styrelsen: Medlemsvård
Antalet medlemmar har ökat med 14% från föregående år och vi hade under 2017 806 medlemmar, (720
under 2016). Dessa medlemmar har genererat över 1200 kurstillfällen under året! Våra medlemmar har kul
eftersom många går mer än en kurs samtidigt.
Med anledning av att möjligheterna till offentlig dans i Sundsvallsregionen har under vinterhalvåret
minskat drastiskt har styrelsen tagit initiativ till att föreningen under året anordnat ett antal danskvällar
med populära dansband, i rotundan, klubblokalen, Skönsbergs FH och Spegelsalen (Stads huset). Antalet
dansare har överträffat alla förväntningar.

Styrelsen: Systematiskt kvalitetsarbete
Detta är ett område som behöver ägnas mer uppmärksamhet Det systematiska kvalitetsarbetet, som
hittills i huvudsak berört utbildningsdomänen, är ett arbete som styrelsen kontinuerligt behöver följa upp
och utöka till alla funktioner i föreningen.

Domän Teknik
Ett nytt mixerbord har köpts in samt ett headset med sändare på höften. Detta är på grund av att det har
varit svårt att hitta ett som passar våra kvinnliga instruktörer.
Fjärrkontroll har köpts in under året men vi letar vidare för att hitta en ännu bättre typ av fjärrkontroll.
Vi har köpt in Spotify Business som gör att alla instruktörer kan spela sina listor på Trolls egen platta genom
att de skickar dessa listor till Trolls utrustning.
Inköp av skanner som gör incheckningen blir lättare vid ankomst till kurs och vi slipper all
pappershantering.
Inköp av skanner för pappersdokument, för att underlätta föreningens dokumenthantering.
Inköp av en hörslinga som kommer att monteras under 2018 om vi hittar lister som passar till kabeln för
slingan.

Domän Marknad
Marknadsdomänen har under året i första hand hanterat marknadsföring av årets kurser och aktiviteter.
Denna marknadsföring har skett i huvudsak genom sociala media och mejlutskick kompletterad med ett
fåtal annonser i lokala tidningar.
Domänen har under året producerat en mängd affischer både för nätet och för tryckta media.
Domänen hanterar föreningens sociala media, som Facebook, Instagram och föreningens webbplats.

Domän Trivsel
Trollcaféet
Vi ser tillbaka på ett bra år med många roliga stunder. Vi har haft öppet vid nästan alla kurstillfällen. Vi har
förutom öppethållande av fiket stöttat vid danserna i Rotundan och ordnat med både vårfesten och
julfesten.
Vi avslutade året med en julgröt tillsammans med alla som arbetar ideellt i vår förening.
Vi har under året varit ca 20 personer som arbetat i fiket.
Funktionärer
Vi har under året styrt upp föreningens evenemang och arbetat fram tydliga instruktioner kring
arbetsfördelning och ansvar.
Danserna i Rotundan har engagerat över 40 funktionärer per kväll. Danserna på Stadshuset har involverat
ca 10–15 funktionärer per tillfälle.
Som tack till de funktionärer som ställt upp under danserna har föreningen bjudit på entréavgiften.
Uppstarten av funktionärsgruppen på FaceBook har underlättat arbetet med att få ut information och
besätta arbetsuppgifter vid varje dans.
Vi sammanfattar ett bra år och sätter fart mot nästa.

Domän Fastighet
Under verksamhetsåret har vi installerat en diskbänk för att förenkla vattenpåfyllning av vattenflaskor
samt ett lättare sätt att skölja av sina händer efter en danskurs.
I anslutning till diskbänken har vi även satt upp en anslagstavla för att medlemmarna skall kunna få
information lättare.
En vattenbar har även satts upp vid diskbänken med kallt och gott vatten med kolsyra i ena kranen och
stilla vatten i det andra.
Ett skåp har satts upp för scanner som ska användas vid incheckning till kurser.
Hyran för våra lokaler har sänkts med 25% efter en lång förhandling med hyresvärden.

Domän Utbildning
Utbildningsdomänens uppdrag är bl a att;
• planera och föreslå kurser
• föreslå instruktör på planerade kurser
• ansvarar för utbildningar av nya och befintliga ledare och funktionärer
• skapa/utveckla utbildningsmaterial, kursplaner, kursinnehåll och kursbeskrivning för
marknadsföring
• föreslå innehåll i kursutvärderingar, enkäter i dialog med styrelsen
• budget för domänen
Inspirationsdag för instruktörerna
Under hösten 2017 genomfördes en inspirationsdag för våra instruktörer, med Johans Åhs som
inspirationskälla. Detta var både en efterlängtad och mycket uppskattad dag, av instruktörerna. Denna dag
har följts upp av Benjamin Österlund vid tre tillfällen, där fokus varit att instruktörerna skall få möjlighet till
att ställa frågor samt bli inspirerade inför kursstart.
Utbildning
Under innevarande verksamhetsår har våra instruktörer i West Coast Swing varit på ett inspirationsläger.
Ledare inom övriga discipliner har inte genomgått några kursledarkurser.
Fokus under hösten 2017 har varit att utbilda funktionärer inför kommande tävlingsarrangemang.
Trolldansarna kommer att vara arrangör för distriktsmästerskapet mittnorrland år 2018.
Utbildningar som funktionärer gått är;
• Tävlingsorganisatör
• Grundläggande funktionärsutbildning
• Grundutbildning sekretariat/tävlingsadministratör

Domän Kurs Vuxen
Under detta år har vi i fokuserat mycket på att öka samarbetet och kvaliteten inom vår kursverksamhet.
Inför hösten 2017 hade vi ett antal nyutbildade instruktörer, därav vikten av att fokusera på ett gott
samarbete mellan alla våra instruktörer. Vi har jobbat med bl.a mentorskap och nivåträffar (instruktörer
som leder kurser på samma nivå träffas för planering och uppföljning).
I och med detta arbete kom utbildningsdomänen, under hösten 2017, fram till att man önskade en
namnändring på nivåkurserna. Istället för numrering (1, 2, 3 och 4), valde domänen att istället benämna
dem med begrepp som tydligare förklarar nivån på kursen.
Den nya benämningen av nivåkurserna blev;
Nivå 1 - Grundkurs
Nivå 2 - Medel
Nivå 3 - Medel/Avancerad
Nivå 4 - Avancerad
En kurs som efterfrågats från medlemmarna under en längre tid, tillsattes under vårterminen 2018, med
namnet “figur och teknik”. Då föreningens vision är att utveckla tävlingsverksamheten, fick två ledare i
uppdrag att hålla parträning. Detta startades under 2017 med 1 gång/vecka och utökades 2018 till två
tillfällen/vecka.
Utöver våra egna kurser har vi ett fortsatt samarbete med Micteam, som håller gruppträning bugg,
parträning bugg samt foxtrot. Som relativt ny disciplin i danssportförbundet, finns West Coast Swing. Det
känns kul att vi under 2017 kunde genomföra både en grundkurs och en fortsättningskurs, i trolldansarnas
regi.

Domän Barn-ungdom
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi hade två kurser för barn mellan 6–12 år under året. En på vårterminen (19 deltagare) och en på hösten
(16 deltagare).
Kyrkmons skola fick besök av troll under våren, Njurunda friskola, Stöde skola och Ånge skola under hösten.
Under hösten åkte vi dessutom till Matfors fritidsgård vid ett tillfälle.
En intensivkurs för ungdomar hölls den 22/5.
Buggläger ägde rum 25/5 med ca 25 deltagare från bl. a Härnösand, ålder 8–12.
Mannerz spelade på Trolldansarna för barn och ungdomar den 25/5, drygt 70 deltagare samt ett antal
medföljande vuxna, varav ett antal ungdomar kom åkande från Örnsköldsvik.
Pia körde dans för trolls räkning på Föreningen Snöänglars barngympa vid 5 tillfällen under våren.
Den 10 december var det avslutning med uppvisning för föräldrarna för barngruppen.
Den 16 december hade vi julfest för barnen och ledarna. Vi åt en god middag och tittade på film
tillsammans.

Domän Tävling
Antalet tävlingslicenser för 2017 har varit 20 st.
Vi har representerat Trolldansarna i tävlingar i bl.a. Västerås, Husum, DM i Östersund, SM och Glada Hudik
buggen.
Under höst- och vårterminen 2017 har Micteam fortsatt att hålla kurs på söndagar och där har bl.a. några
av tävlingsparen deltagit.
Under 2017 har vi lyssnat på tävlande par och har därför infört ett extra träningstillfälle varje vecka. Detta
utöver befintlig parträning samt Micteam träningarna på söndagarna.
Inför 2018 så lägger vi upp en ny struktur om hur tävlingsdomänen skall bedrivas, och där viktiga beslut har
fattats som berör de tävlande, samt ersättningar framöver.
Under 2018, kommer även Troll stå som arrangör för DM, vilket på sikt kan locka fler medlemma r till att
börja tävla. Under 2019 finns möjligheter att anordna SM i Sundsvall.

Styrelsens slutord
Styrelsen tackar alla medlemmar för aktivt deltagande i kurser och arrangemang.
Vi vill också framföra vårt varma tack till alla instruktörer och funktionärer som ger av sin tid för klubben
och dess medlemmar och som är så otroligt uppskattat.
Genom verksamhetsberättelsen beskriver styrelsen det arbete som genomförts under det gångna året och
vi anser att styrelsen uppfyllt föreningens mål för 2017.
Vi önskar den nya styrelsen lycka till med förhoppning om ett nytt givande verksamhetsår 2018
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