Svenska Squaredansförbundet
Verksamhetsberättelse 2016
Vid slutet av året hade Squaredansförbundet 119 medlemsklubbar. I dessa klubbar
fanns 4069 medlemmar, varav 3983 vuxna och 86 ungdomar.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten:
Styrelseprotokoll 2016:1 Arlandastad 29-31 januari 2016
Protokoll, gemensamt möte SACT och SAASDC Arlandastad 31 januari 2016
Styrelseprotokoll 2016:2 Arlandastad 8-10 april 2016
Styrelseprotokoll 2016:3 Webbmöte 15 maj 2016
Styrelseprotokoll 2016:4 Linköping 3 juni 2016
Förbundsstämman 5 juni 2016 i Linköping
Konstituerande styrelsemöte i Linköping 5 juni 2016
Styrelseprotokoll 2016:5 Webbmöte 20 juni 2016
Styrelseprotokoll 2016:6 Arlandastad 16-18 september 2016
Styrelseprotokoll 2016:7 Webbmöte 2 november 2016
Styrelseprotokoll 2016:8 Webbmöte 19 december 2016
Styrelsemötesprotokoll och Förbundsstämmoprotokoll (Protokoll fört vid SAASDCs
förbundsstämma i Linköping den 5 juni 2016) finns tillgängliga efter inloggning på
förbundets hemsida.
Convention 2016 genomfördes i Linköping tillsammans med Blue Ribbon Squares.
Över 900 dansare från en rad länder kom och hade en härlig dansfest. Arrangemanget
blev mycket omtyckt med härliga dansare och spännande caller.
Förbundsstämman genomfördes på sedvanligt sätt med många trevliga diskussioner
och tankar. En mycket positiv trend är att antalet deltagare var 160 personer varav
89 delegater som representerade 66 klubbar.
Några veckor efter conventions slut kom en del oroande signaler om att ekonomin för
convention var i olag och att en djupanalys av resultatet skulle genomföras. Dessa
signaler var helt oväntade och kom som en blixt från klar himmel.
Den ekonomiska analysen redovisades under hösten och den visade ett betydande
underskott. Under hela arbetet med planering av convention har på sedvanligt sätt en
löpande dialog förts kring bland annat budget och andra frågeställningar. Vid inget
tillfälle aviserades ett underskott och även vid sista genomgången redovisades ett
överskott. När klubben nu begärde att conventionavtalets paragraf om förlustgaranti
skulle tillämpas, beslöt förbundsstyrelsen att kalla in förbundets revisorer. Uppdraget
var att be dem göra en kvalificerad analys och genomgång av hela det ekonomiska
underlaget för convention. Detta arbete var omfattande och utfördes under höst och
vinter. När hela underlaget var framme, mars 2017, genomfördes en förhandling med
Blue Ribbon Squares och en gemensam överenskommelse träffades.
Arbetet med att ta fram åtgärder som minimerar framtida problem av denna typ har
genomförts och vidare insatser kommer att implementeras framöver. Detta arbete
görs i samverkan med förbundets revisorer.
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Även under 2016 har Square-Info givits ut med fyra nummer. Trenden att tidningen
tappar annonsörer fortsätter och konsekvensen blir naturligtvis en ökad
kostnadsbelastning på tidningen och i slutändan på alla prenumeranter.
Övriga kommunikationskanaler som förbundet har är hemsidan och Facebook och de
utgör en allt viktigare faktor i sättet att kommunicera med klubbar och dansare.
Under året har åter ett seminarium hållits och för andra gången på Nordiska
Folkhögskolan i Kungälv. Arrangemanget var som vanligt ett samarbete mellan SACT
och förbundet.
Denna gång var temat "Dansen i centrum". Det är glädjande att deltagarna har en
stor entusiasm och vilja att bidra till ett bra och spännande seminarium. Tyvärr
lockade det enbart 55 personer och man bör kanske för framtiden fundera på
seminariets berättigande och inriktning.
Under seminariedagarna publicerades den nya danslistan 3.0 och samtidigt avslutades
den tidigare danslistan. Den nya listan har mycket mer avancerad funktionalitet och
avsikten är att listan skall försöka lösa en del av de problem som vi har i samband
med våra danser.
Styrelsearbetet har på sedvanligt sätt genomförts på ett stimulerande och spännande
sätt. Under året har mötena varit både fysiska och på webben. Tyvärr måste vi
konstatera att webbmöten varit förenade med mycket teknikproblem och
effektiviteten blir starkt lidande. Inför framtiden har vi bedömningen att antalet
fysiska möten bör öka från dagens tre till fyra för att effektivisera arbetet.
Verksamheten har under året inneburit många arbetsuppgifter utöver vad som
redovisats ovan. Här är flera områden som vi arbetat med:
 Arbetet med kommande convention har i år varit ovanligt omfattande eftersom
flera intressenter inkommit med ansökan. Diskussioner har förts med
arrangörer för 2018, 2019 och 2020.
 En uppgift som varit angelägen, har varit att förmå övriga Europeiska förbund
att förlägga Europaconvention 2020 till Sverige. Denna ansträngning har nu
rönt framgång och en svensk klubb har fått uppdraget.
 Europaconvention 2016 genomfördes av BAASDC i England. Samtidigt
genomfördes ett möte med övriga ordföranden för de Europeiska förbunden.
 Klubbsamverkan har fortsatt varit en viktig punkt och denna behöver ytterligare
utvecklas och stärkas.
 Att öka antalet instruktörer/caller är en prioriterad uppgift. Förbundet har
tillsammans med SACT planlagt en instruktörskurs. Arbetet med att skapa nya
utbildningar är planerade framöver.
 Avtalet med STIM fortlöper.
SquareO är en fristående grupp initierad i samarbete med SAASDC och SACT.
Gruppen är ett bollplank för att hantera konflikter mellan olika konstellationer av
kategorierna enskild medlem/medlemmar – klubbstyrelse – instruktör - ev. allians –
SAASDC eller SACT. Till SquareO kan dansare, callers, klubbar eller klubbstyrelser
vända sig när det finns behov av en bra diskussionspartner. Det som sägs i kontakt
med SquareO stannar inom gruppen och någon rapporteringsskyldighet föreligger
inte.
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