Verksamhetsberättelse 2019 Dansklubben Dream Team
Om Föreningen
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
"Idrottsrörelsens verksamhetsidé", samt med särskild målsättning att:
Lära vuxna dansa bugg och fox och ha roligt tillsammans, att sprida den glädje och fina
gemenskap som finns i dansen oberoende av hur länge man dansat. Att visa att dansen är en
mycket trevlig och rolig motionsform som gör gott för kropp och för själ.
Styrelsen 2019
Styrelsens nuvarande sammansättning:
Joel Gustafsson
Helena Persson
Marita Larsson
Robert Andersson
Sebastian Johansson
Maria Bergenheim
Bosse Snell

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Styrelsen som valdes på årsmötet 2019 bestod av Joel Gustafsson (ordförande). Marita Larsson,
Helena Persson, Robert Andersson och Sebastian Johansson valdes till ledamöter medans Maria
Bergenheim och Bosse Snell valdes till suppleanter.

Under 2019 har styrelsen sammanträtt vid 10 styrelsemöten varav 1 konstituerande styrelsemöte.
Årsmöte hölls 22 mars i Carlforsska Gymnasiet, Vinterträdgården.

Verksamhet
Klubben har under året bedrivit kurser i bugg i 4 olika steg, från nybörjare till mer
avancerad nivå under både vår- och höstterminen. Totalt har vi haft 18 kurstillfällen i bugg
uppdelat på 9 per termin på respektive kursnivå. Under både våren och hösten har även
grund- och fortsättningskurs i fox hållits. Totalt har 12 kurstillfällen i fox hållits under
2019. Samtliga kurser har varit mycket populära och haft ett högt antal deltagare.
Respektive termin startades med en kick-off för buggtränarna under ledning av Roger och
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Ylva Lindberg från Mälardalens Dansklubb. Klubbens buggtränare har haft egen träning
på måndagar där man under våren haft Micke Moilanen som tränare vid 5 tillfällen (och
hållit resten internt). Micke har fortsatt arbetet med att utbilda klubbens tränare enligt
Svenska Danssportsförbundet riktlinjer. Under hösten har samtliga träningar hållits
internt.
Träningsdanserna på onsdagar har som vanligt varit mycket omtyckta och välbesökta.
Danstiden i Aerobichallen på onsdagar har pågått mellan 19:00-21:00. Musiken på
träningsdanserna har musikgruppen ansvarat för. Klubben har också fortsatt med
”Musikönskelådan” där spellistor görs utifrån medlemmars önskemål men har även under
slutet av året gett medlemmar möjlighet att dela sina favoritlåtar i en lista som sedan
sammanställs till musiklistor att dansa till.
I Lilla hallen har några av klubbens buggtränare ansvarat för musik och verksamhet.
Under tiden våra buggkurser pågått har vi haft tränare på plats för att kunna hjälpa
eleverna.
Vi har även haft några foxkvällar under året där det bara dansats fox, de har varit
populära och kommer fortgå under 2019 för att ge möjlighet för medlemmar att träna och
ha roligt.
I samband med kurser och träningsdanser har medlemmarna fått information om
föreningen och våra aktiviteter på vår anslagstavla i danslokalen. Dessutom har löpande
information gått ut på klubbens Facebook- och hemsida.
Under sommaren har vi haft dans på Klinta IP vid 15 tillfällen som var välbesökta och
uppskattade. Klubben har anordnat den årliga midsommarfesten samt 1 danskväll med
dans till levande musik av Coverbeat. Denna kväll var uppskattat och där drygt 60
personer var närvarande.
Under året anordnades 2 dansfester, 1 i samband med varje termin. Festerna har varit på
Restaurang Koppar i Västerås där vi dansat till spellistor gjorda av musikgruppen.
Festlokalen hittades på förslag av medlemmar och festerna har varit uppskattade. Totalt
har det 254 personer närvarat på festerna, fördelat på 131 på vår- och 123 på höstfesten.

Medlemmar
Klubben har under 2019 haft 336 medlemmar.
Antalet kursdeltagare under vårterminen var 179 personer, 82 herrar och 97 damer och
under höstterminen 186 personer, 92 herrar och 94 damer. Vi har haft ca 40 personer som
hjälpt till med klubbens kursverksamhet.
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Ekonomi
Ingående banksaldo: 145 248,86kr
Utgående banksaldo: 164 475,97kr
Årets resultat jämfört med beslutad budget visar ett positivt resultat med ca 36 000kr.
Trots att vi under året investerat i två nya Headset och tröjor till fox- och buggtränarna
blev det fortfarande ett positivt resultat. Anledningen är att buggtränarna under hösten ej
hade någon extern tränare samtidigt som priset för lokalen för dansfesterna utgick på
grund av högt deltagarantal.

Västerås 2020-06-29

_____________________
Joel Gustafsson Ordförande

____________________
Marita Larsson Kassör

__________________
Robert Andersson Ledamot

_________________________
Helena Persson Sekreterare

_________________________
Sebastian Johansson Ledamot

________________________
Maria Bergenheim Suppleant

__________________
Bosse Snell Suppleant
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