Verksamhetsberättelse för år 2019
Medlemskap i Svenska Dansportförbundet DSF.
Antalet betalande medlemmar vid året slut var 650 st.
Medlemsavgiften under året

Barn upp till 18 år
Ungdomar t.o.m. 26 år
Från 27 år och uppåt

50 kr
100 kr
200 kr

Organisationsnummer 802438-6636
Bankgiro 5875–7097
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Styrelsens berättelse
Verksamhetsplanen för 2019 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 ha
tydliga ansvarsområden för styrelsens ledamöter och se över regler och riktlinjer där så har
behövts.

En vision och en riktning för föreningen
Styrelsen har gett i uppdrag till domänerna att, utgående från föreningens mål,
verksamhetsplan och vision, skapa egna handlingsplaner, sätta mål för sina respektive
verksamheter och arbeta fram en budget, som sedan ska godkännas av styrelsen.

Organisationen är föreningens ryggrad
I den organisation, som beslutades för ett par år sedan, 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 och teknik, Kommunikation och Tävling. Domänansvarig person är
samtidigt ledamot i styrelsen, om inte annat beslutas.

Affärsmässighet
Under året har vi inom ekonomiadministrationen fortsatt arbetet med våra rutiner för
en robust ekonomihantering och för enkel löpande revision.
Administration
Under året har föreningen utnyttjat en extern bokföringsbyrå för föreningens bokföring.
Kassören har på så sätt avlastats från enklare jobb och kunnat fokusera på övergripande
ekonomifrågor.
Verksamhetsanpassat IT-system
Vi använder fullt ut dans.se för webbanmälan, incheckning, medlemsregister, fakturering,
betalning med OCR-hantering, automatiserad bokföring och generering av resultat- och
balansräkning. Systemet fungerar utmärkt och är nödvändigt för smidig administration.
Internkontroll
Internkontrollen ligger alltid till grund för föreningens aktiviteter och beslut, t ex att
föreningen följer regler, riktlinjer, värdegrund, osv.
Kassa
Föreningen har en mycket god kassa vilket ger möjligheter och frihetsgrader att utveckla
verksamheten, som t ex att i samverkan med fastighetsägaren renovera de lokaler vi
förfogar över.
Lokaler
Under året har vi arbetat med lokalfrågan. Vi har haft möten med fastighetsägaren i en rad
frågor. Bl.a. för framtagande av nytt avtal. Vi har i dagsläget ett 1 års avtal, som under
nästkommande år skall ses över. Vi bör ta fram en långsiktig strategi för att trygga
lokalfrågan över en längre tid. Styrelsen har tagit ett beslut att avvakta med vidare
investeringar i rotundan tills vidare och begränsa dessa till underhåll och utveckling av
fastigheten.

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 Kurs Vuxen
Under året har domänen handhaft antagning av kurser.
Antagningsförfarandet och betalningsvillkoren har reviderats.

Domän Fastighet och Teknik
Under verksamhetsåret 2019 så har vi installerat ett nytt undertak med ljudabsorberande
innertak med ledplattor. Detta har gjort att lokalen har fått en bättre dansmiljö.
Det har målats en fondvägg med tillhörande hyllor och belysning. Även dörrkarmar i
lokalen har förbättrats.
Vi har varit delaktiga i att driva på toalettrenoveringen som troligen kommer att vara klar i
sin helhet våren 2020.
Belysningen har uppdaterats för att göra det enklare att tända upp i lokalen vid uppstart av
verksamhet.
Teknik
Under året har den tekniska utrustningen fungerat och vi har kompletterat lokalen med två
stora bashögtalare på två av sidor av lokalen, vilket har medfört en bättre ljudupplevelse.
Vi har även inhandlat fjärrkontroller som har fungerat tillfredställande.

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 ett antal affischer för nätet, för tryckta media och för
föreningens anslagstavla.
Domänen hanterar föreningens sociala media, som Facebook, Instagram och föreningens
webbplats.

Domän Trivsel
Vi ser tillbaka på ett bra år med många roliga stunder.
Vi har haft öppet nästan alla kurstillfällen.
Vi har förutom öppethållande i fiket även stöttat vid danserna i Rotundan och
ordnat med både Vårfest och Jul/Höstfest.
AW har anordnats under hösten och har varit ett lyckat koncept.
Vi har under året varit ca 10 st personer som jobbat ideellt i fiket.

Domän Barn-ungdom
Under 2019 har aktiviteten varit mycket låg och planeras att återupptas under kommande
verksamhetsår.

Domän Utbildning
Utbildningsdomänens uppdrag är bl. a att;
• planera och föreslå kurser
• föreslå instruktör på planerade kurser
• ansvara 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

Treterminssystem
Under det gångna verksamhetsåret övergick föreningen från tvåterminssystem till
treterminssystem med domän Utbildning i spetsen som samordnare. Anledning till detta är att
frigöra fler tillfällen för våra medlemmar att anmäla sig till.
Vidareutveckling
Under det gångna verksamhetsåret har vi arrangerat kursledarkurs i bugg. Ledare inom övriga
discipliner har inte genomgått några kursledarkurser.
Fokus under hösten 2019 har varit att öka antalet instruktörer inom föreningen för att skapa
tillfällen för instruktörerna att vara ledig minst en termin per år. Sammanlagt har föreningen fått
fem nya instruktörer.
Föreningen erbjuder också vidareutbildning för instruktörerna genom söndagskurserna med
Andreas Rosenqvist.

Domän Tävling
Antalet tävlingslicenser har från 2018-2019 sjunkit från sju till tre stycken.
Trollsnurren
Under det gångna verksamhetsåret har planeringsarbetet gällande Trollsnurren som ska äga rum
2020-02-15 varit huvudverksamheten.

Jack´n Jill
Vi har arrangerat en Jack´n Jill tävling på klubben i anslutning till Trollsöndag.

Styrelsen 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 2019.
Vi önskar den nya styrelsen lycka till med förhoppning om ett nytt givande verksamhetsår
2020.
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