Svenska Squaredansförbundet
Verksamhetsberättelse 2017
Vid slutet av året hade Squaredansförbundet 115 medlemsklubbar. I dessa klubbar
fanns 3930 medlemmar, varav 3853 vuxna och 77 ungdomar.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten:
Styrelseprotokoll 2017:1 Arlandastad 10–12 februari 2017
Styrelseprotokoll 2017:2 Arlandastad 7–9 april 2017
Styrelseprotokoll 2017:3 Webbmöte 15 maj 2017
Styrelseprotokoll 2017:4 Helsingborg 15 juni 2017
Förbundsstämma 17 juni 2017 i Helsingborg
Konstituerande möte i Helsingborg 17 juni 2017
Styrelseprotokoll 2017:5 Arlandastad 23–24 september 2017
Styrelseprotokoll 2017:6 Webbmöte 16 oktober 2017
Styrelseprotokoll 2017:7 Arlandastad 25-26 november 2017
Styrelsemötesprotokoll och Förbundsstämmoprotokoll (Protokoll fört vid SAASDC:s
förbundsstämma i Helsingborg den 17 juni 2017) finns tillgängliga efter inloggning på
förbundets hemsida.
Utöver ovanstående möten har också den 26 november genomförts ett gemensamt
möte mellan SACT och förbundet.
Convention 2017 ägde rum i Helsingborg med många deltagare och stor dansglädje.
Antalet deltagare var strax under den magiska gränsen 900 st. Arrangemanget
genomfördes på ett mycket förtjänstfullt sätt av Fun Squaredancers. Under
convention överlämnades budkavlen till arrangören för kommande år som är Västsam
Squaredans, bestående av ett stort antal klubbar från Västsverige.
På förbundsstämman deltog cirka 188 personer varav 87 delegater som
representerade 67 klubbar. Stämman karaktäriserades som vanligt av god stämning
med många intressanta diskussioner.
En fråga som under en tid har diskuterats är, om förbundet kan och skall ingå som en
del av Danssportförbundet och därmed också vara en del av Riksidrottsförbundet.
Stämman aktualiserade några frågeställningar som förbundsstyrelsen fick, för att
ytterligare dryfta med Danssportförbundet. Ett flertal möten har genomförts med dem
i syfte att finna former för ett framtida avtal.
Styrelsens arbete har genomförts både som fysiska möten och digitala möten. Under
året har en ny digital plattform använts och efter viss inkörning har det visat sig att
detta är en framkomlig väg. Vi vill dock understryka, att digitala möten aldrig kan
ersätta de fysiska möten som behöver hållas. Under detta verksamhetsår har antalet
ledamöter reducerats till åtta personer. Detta med anledning av ambitionen att
reducera kostnaden för verksamheten.
Förbundsstyrelsen startade en digital insamlingsbössa till musikhjälpen 2017. Många
var med och skänkte en slant. Musikhjälpen 2017 hade temat Barn är inte till salu.
Totalt fick musikhjälpen 586 000 engagemang och samlade in 74 410 363 kronor. Av
dessa kom 6 695 kronor från bössan Squaredans, där 51 givare bidrog. Det kan ge
sex barn utbildning om sina rättigheter, för att sedan kunna sprida kunskapen vidare.
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Vidare har styrelsen genomfört följande:
• Bandledarkurs i Göteborg i samverkan med SACT. Syftet var att få den
intresserade dansaren att våga ta steget från dansgolvet och till scen och
mikrofon
• Styrelsekurs
• Reviderat 10 kom-ihåg regler och diplom samt lagt upp det på hemsidan
• En ny klubb, Violen, har glädjande kunnat bli medlemmar i förbundet.
• Flera klubbar har antagit erbjudandet att publicera sin hemsida under
förbundets.
• Danslistan har som projekt nu avslutats och ingår som en fast del i förbundets
verksamhet.
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