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Verksamhetsberättelse 2018

Vid slutet av året hade Squaredansförbundet 112 medlemsklubbar. I dessa klubbar
fanns 3663 medlemmar, varav 3597 vuxna och 66 ungdomar.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten:
Styrelseprotokoll 2018:6 Arlandastad 17-18 november 2018
Styrelseprotokoll 2018:5 Arlandastad 22–23 september 2018
Konstituerande möte i Borås 2 juni 2018
Förbundsstämma 2 juni 2018 i Borås
Styrelseprotokoll 2018:4 Webbmöte 23 maj 2018
Styrelseprotokoll 2018:3 Arlandastad 21–22 april 2018
Styrelseprotokoll 2018:2 Webbmöte 14 mars 2018
Styrelseprotokoll 2018:1 Arlandastad 27–28 januari 2018

Styrelsemötesprotokoll och Förbundsstämmoprotokoll finns tillgängliga efter
inloggning på förbundets hemsida.
Styrelsens arbete har genomförts både som fysiska- och digitala möten. Vi vill dock
understryka, att digitala möten aldrig kan ersätta de fysiska möten som måste hållas.
Arbetet att finna en riktigt bra digital plattform pågår löpande, men hittills har inte
denna funnit sin slutliga form. Under detta verksamhetsår har åtta ledamöter varit
verksamma.

Convention 2018 genomfördes i Borås under mycket glädje och med 916 varma
dansare. Arrangör var Västsam, en sammanslutning av klubbarna Borås HG Squares,
Bygdegillet Squaredancers, Dansföreningen Hörnet, Gothenburg Square Dancers,
Kongahälla Senior Square Dancers, Kungsbacka Square Dancers, Lerum Square
Dancers, Pingvinerna, Surte Swingers, Vinga Yellow Rockers och Western Airport
Square Dancers.
Det var 15 caller som deltog under convention, med 44 squarer på golvet samtidigt.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att detta convention bjöd på stor dansglädje
till många härliga caller. Som arrangör kan vi tillsammans med Västsam glädjas åt ett
samarbete med Borås Kommun utöver det vanliga.

Arbetet med convention 2019 i Örebro har genomförts på traditionellt sätt, och allt
har blivit en aning tidigarelagt eftersom evenemanget kommer att genomföras redan i
april. Under året har också arbetet med Europaconvention 2020 pågått och redan nu
är det allmänt känt att det kommer att genomföras i Sigtuna. Att planera ett
Europaconvention ställer lite fler och omfattande krav på arrangemanget både i
storlek och omfattning. Detta Europaconvention kommer också att bli både vårt
nationella convention, samt ett Europaconvention.
Redan under juli 2018 genomfördes en presentation av vårt convention 2020 under
Europaconvention i Amsterdam.
Arbetet tillsammans med övriga squaredansförbund i Europa pågår som vanligt och en
rad gemensamma frågeställningar har diskuterats.

http://squaredans.se/wp-content/uploads/2019/01/Protokoll-Styrelsem%C3%B6te-22-23-september-2018-Arlandastad.pdf
http://squaredans.se/wp-content/uploads/2019/01/Protokoll-Styrelsem%C3%B6te-22-23-september-2018-Arlandastad.pdf
http://squaredans.se/wp-content/uploads/2019/01/Konstituerande-styrelsem%C3%B6te-i-Bor%C3%A5s-2.6.2018.pdf
http://squaredans.se/wp-content/uploads/2018/11/F%C3%B6rbundsm%C3%B6tesprotokoll18-till%C3%A4gg.pdf
http://squaredans.se/wp-content/uploads/2019/01/Protokoll-Styrelsem%C3%B6te-23-maj-2018-webbm%C3%B6te.pdf
http://squaredans.se/wp-content/uploads/2019/01/Protokoll-Styrelsem%C3%B6te-21-22-april-2018-Arlandastad.pdf
http://squaredans.se/wp-content/uploads/2019/01/Protokoll-Styrelsem%C3%B6te-14-mars-2018-webbm%C3%B6te.pdf
http://squaredans.se/wp-content/uploads/2019/01/Protokoll-Styrelsem%C3%B6te-27-28-januari-2018-Arlandastad.pdf


Förbundsstyrelsen startade en insamlingsbössa till Musikhjälpen under året där alla
fick möjlighet att skänka en slant under namnet ”Squaredans”
Musikhjälpen hade temat ”Alla har rätt att funka olika”.

Under augusti genomförde Stockholm sin Kulturfestival och där var squaredans ett
uppskattat inslag. Förbundet arbetade här tillsammans med staden och flera klubbar.
Ett bra skyltfönster för att visa vår härliga sysselsättning. Det är viktigt att vi syns och
därför vill styrelsen uppmana till fler publika uppvisningar och rekryteringsdanser.

Under året började lagen om GDPR att gälla. En stor, omfattande och bitvis
svåröverskådlig lagstiftning med syfte att stärka människors integritet. På
förbundsstämman i Borås beslöts att styrelsen skulle ta fram och publicera en
vägledning för klubbarna. Denna vägledning distribuerades till respektive klubb under
hösten.

För att squaredansen skall kunna ha möjlighet att fortleva på alla platser i landet, har
SACT och Förbundet genomfört sin andra Bandledarkurs. Denna gång var det i
Värmland. Styrelsen vill understryka vikten av att klubbar som inte har någon
möjlighet till caller eller instruktörer vid sina ordinarie kurs- eller danskvällar, under
en vanlig vardagskväll, bör försöka utbilda någon i klubben som kan ta det viktiga
uppdraget att leda dansen. Enligt vår uppfattning är Bandledarkursen ett viktigt steg i
denna riktning.

En annan angelägen utbildning som genomförts är Styrelsekursen. En av
förutsättningarna för en framgångsrik klubb är en kompetent styrelse. Mot den
bakgrunden har Förbundet genomfört styrelsekursen.

Square-Info är vår viktigaste kommunikationskanal för verksamheten. Under året har
vi liksom tidigare givit ut fyra nummer av tidskriften. Det är med stor tillfredsställelse
man kan konstatera att tidningen innehåller många trevliga artiklar och vi önskar att
ännu fler kunde skriva om den squaredansvardag som finns bland våra medlemmar.
Andra viktiga kanaler för vår kommunikation är naturligtvis vår hemsida, samt det
flöde vi har på Facebook. Idag har vi uppnått fler än 1000 följare på Facebook.

En annan betydelsefull uppgift som Förbundsstyrelsen har arbetat med, är kontakter
mellan klubbar och Förbundet. Arbetet har gått olika långt i olika delar av landet, men
vi konstaterar att det i de flesta fall har varit en uppskattad dialog, som vi hoppas
skall fortsätta på ett givande sätt. Ambitionen är naturligtvis att ha en dialog som
primärt syftar till att öka samarbetet mellan klubbarna. Detta kan förhoppningsvis
leda till flera positiva effekter, som t.ex. ökat antal dansare och att konkurrerande
danser undviks.

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.

Under året har också arbetet med att skapa ett samarbetsavtal med
Danssportförbundet pågått. Arbetet har tyvärr varit trögt och orsaken till detta är att
Riksidrottsförbundet har haft principiella funderingar kring samarbetsavtal av denna
typ. Det förefaller dock som om en lösning är i sikte.
Avtalet med STIM fortlöper.




