SquareDans-seminariet 2011
Rapport från Seminariegruppen

Inledning
Den 29-30 Oktober arrangerade SACT och SAASDC 2011 års squaredans-seminarie. Totalt
sett är det X-te Seminariet sedan sin allra första start YYYY.1
Seminariet hölls i Arlandastad, norr om Stockholm.
Detta dokument kommer inte att i stor mängd text sammanfatta seminariet. Här presenteras
resultatet av den deltagarenkät som gjordes strax efter seminariet. Som bilagor finns Inbjudanflyern med programmet, de genomförda presentationer som kommit in till oss, och de
redogörelser från grupparbeten som kommit in. En bra beskrivning av seminariet finns
publicerad i SACT-Info 2011-4. Avslutningsvis beskriver gruppen sin uppfattning om
seminariet som genomfördes.

Seminarie-gruppen
Seminariegruppen utses av SACT och SAASDC, tre personer från vardera förbund. För 2011
års seminarium bestod den av:
Henrik Kjellgren
Christina Holopainen
Göran Wetterqvist
Michael Gerkman
Bo Nilsö
Annika Myhrberg

SAASDC – Gruppens sekreterare
SAASDC
SAASDC
SACT
SACT
SACT

Enkäten
Direkr efter seminariet skickades mail till alla (fungerande) mail-adresser som kommit in.
Fem enkla frågor ställdes:
1.
2.
3.
4.
5.

Hur MÅNGA squaredans-seminarier har du deltagit i under åren?
Vad var BRA med 2011 års squaredans-seminarie?
Vad var MINDRE BRA med 2011 års squaredans-seminarie?
Skulle du vara intresserad av att vara med på ett squaredans-seminarie 2012?
Vilket ämne/tema skulle DU vilja ha med på ett kommande squaredans-seminarie?

36 svar kar kommit in, av 67 deltagare
ALLA olika svar finns inte uppräknade. Vi gör en sammanfattning av vad deltagarna tyckte,
baserat på svar och vissa savar som kom från flera.
1

Författaren vet faktiskt inte när detta skedde första gången. Det finns material på hemsidorna från 2003.

Sida 1 (4)

SquareDans-seminariet 2011
Rapport från Seminariegruppen
Hur MÅNGA squaredans-seminarier har du deltagit i under åren?
11 svarande deltog för första gången.
7 Personer var där för andra gången
8 personer hade deltagit totalt 3-5 gånger
10 Peroner hade deltagit 6 eller fler gånger

Vad var BRA med 2011 års squaredans-seminarie?
Föredragen fick goda rescensioner. I synnerhet Svanrte Jordeskogs föredrag lyfts fram, både
för ämnet och talaren!
Platsen som sådan (närheten till Stockholm och Arlanda) gillades.
Blandningen i schemat – nostalgi och framåtblick uppskattades. Just återblicken nämns av
många.
Grupparbeten var bra, mer sådant.
Att det fanns luft i schemat för umgänge uppskattades.
Att hålla en uppvisning var bra – både att få dansa lite, men att göra det vid pratade om.
Många gillade maten – vissa i synnerhet mjuykglass-maskinen…

Vad var MINDRE BRA med 2011 års squaredans-seminarie?
Det tydligaste negativa var att vi inte kunde vara kvar samlade på kvällen – vi fick lämna
konferensområdet ca 23.00, och i hotell-resaturant/baren var det fullt av annat folk också.
Deltagarna ville fortsätta umgås.
Det var svårt att välja grupp-arbeten – det fanns 6 att välja, man kunde bara vara på ett av
dem.
Det blev lite väl långt filmkvälls-avsnitt tidsmässigt.
Upprepning av föregående seminarier finns det invändningar mot.
Maten på lördagkvällen fungerade inte klockrent, avseende servering och temperatur
För lite diskussioner.
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Spilltid – i synnerhet på lördagen.
Det efterlystes en deltagarförteckning.

Skulle du vara intresserad av att vara med på ett squaredansseminarie 2012?
De allra flesta (som svarade) vill komma igen nästa år. 5 är tveksamma, 2 säger nej.

Vilket ämne/tema skulle DU vilja ha med på ett kommande
squaredans-seminarie?
Grupparbete och diskussioner!
Rekrytering – alltid aktuellt
Behålla dansare – när KURS inte är svaret (”Back to MainStream”)
Återkoppling – hur gick rekryteringen?
Samarbete – i alla dess former
Verksamhet utan Caller – Instruktörer, ”band-dans”

Reflektioner från SeminarieGruppen
Det ekonomiska resultatet av årets seminarium var positivt – ett litet överskott. In i det sista
planerade vi för ett underskott. Detta berodde i sin tur att det var VÄLDIGT få anmälda när
anmälningstiden gick ut. Det var nära att vi beslöt ställa in.
Så vi skulle vara tacksamma för alla tips om hur man får Er presumptiva deltagare att besluta
er – redan i början av September!
Grupparbeten har det varit mer av förr. Denna gång blev det för lite av detta, tyckte många.
Förståeligt – det går inte att ha en diskussion bland 67 personer på en gång. Detta skall tas i
åtanke vid planering av framtida seminarium.
Upprepning är negativt och positivt. Jag kan förstå att vissa känner upprepning, men det kan
ju vara de som varit på många Seminarium. Ämnet Rekrytering kommer aldrig, och bör
aldrig, tas bort.
Mat är alltid ett ämne för åsikter. Där blev det ris och ros.
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Det kändes rätt att denna gång blicka tillbaka, att lyssna på Peter, Inger och Gösta. Dessa
föredrag uyppskattades mycket, stort tack till Er. Många hade inte sett filmerna som Peter
medverkade i. Däremot är nostalgi ett ämne man INTE skall göra ofta. Det tar av tiden, och
blir en upprepning om det är med varje gång. Någon gång i framtiden kan det finnas
anledning att göra det igen, men definitivt inte nästa år. Synd för de som missade det, men vi
vill säkerställa att de som återkommer får värde för tid och pengar.

2012
Det har vädrats tankar att både sluta med Seminariet, och att ha det mer sällan. Det finns
också argument mot detta.
Den 21 Januari träffas SAASDC och SACT på gemensamt möte. Då beslutas det OM och ev
NÄR vi skall ha ett nytt seminarie. Då skall dessutom förbunden utse SINA deltagare i
gruppen som skall arrangera.
Vi kommer säkert att återse varandra – på ett dansgolv och/eller på nästa Seminarium. Väl
Mött!

Seminariegruppen genom
BosseN
Bosse Nilsö
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