
 

Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen för Svenska Squaredansförbundet vill härmed avge sin 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

 

Styrelsen fram till förbundsstämman 2020-07-04: 

Ordförande  Jessica Dhyr 

Vice ordförande Elinor Metsjö 

Kassör  Annika Myhrberg 

Sekreterare  Iris Åkerberg 

Ledamot  Ing-Marie Lindh 

Ledamot   Fia Norén 

Ledamot  Mia Mutembei 

Ledamot   Nilsowe Lovnér 

 

Styrelsen fr.o.m. förbundsstämman 2020-07-04: 

Ordförande  Annika Myhrberg 

Vice ordförande Elinor Metsjö 

Kassör  Lina Spong 

Sekreterare  Iris Åkerberg 

Ledamot  Ing-Marie Lindh 

Ledamot   Fia Norén 

Ledamot  Mia Mutembei 

Ledamot   Nilsowe Lovnér 

 

Möten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten: 

18-19 januari, Arlandastad (2020:1) 

16 mars, webbmöte (2020:2) 

5 april, telefonmöte (2020:3) 

29 april, telefonmöte (2020:4) 

11 juni, webbmöte (2020:5) 

4 juli, Förbundsstämma, webbmöte 

9 juli, konstituerande möte, webbmöte 

9 juli, webbmöte (2020:6) 

12-13 september, Arlandastad (2020:7) 

8+19 november webbmöte (2020:8) 

 

Svenska Squaredansf ö rbundet 



Utöver detta har de olika Conventiongrupperna löpande haft arbetsmöten i sina 

respektive grupper för Convention 2020, 2021 och 2022. 

 

Styrelsemötesprotokoll och Förbundsstämmoprotokoll finns tillgängliga efter 

inloggning på förbundets hemsida. 

 

Under året med rådande pandemi och restriktioner har styrelsens arbete främst 

genomförts genom digitala plattformar, vanligen genom mötesverktyget Zoom.  

Utöver styrelsemötena har styrelsen även haft tät kommunikation via mail samt 

en intern Facebookgrupp. Vi vill dock understryka, att digitala möten aldrig kan 

ersätta de fysiska möten som måste hållas och som vi hoppas kunna återuppta 

när möjlighet ges. 

Convention 

Pandemin tvingade oss också att fatta ett av det svåraste beslut vi någonsin 

har behövt ta när vi tillsammans med arrangören Crazy Flutters blev tvungna 

att ställa in årets Squaredansconvention tillika Europaconvention som skulle ha 

genomförts i Sigtuna 3-5 juli. Mycket arbete hade lagts ner på planering under 

flera års tid så vi hoppades in i det längsta att evenemanget skulle kunna 

genomföras men omständigheterna omöjliggjorde detta. Det var dock positivt 

att vi hade möjlighet att söka krisstöd från Statens Kulturråd för det inställda 

evenemanget, vilket kompenserade för de kostnader som Convention belastat 

oss med. 

Förbundsstämman 

Då Convention ställdes in genomfördes Förbundsstämman digitalt via Zoom den 

4 juli. Två webbmöten pågick samtidigt, ett för delegater och funktionärer och 

ett för åhörare. Vår tekniska konsult Björn Mattsson hade ett styvt arbete med 

att få det hela att fungera och han lyckades väldigt bra. 

Virtuell squaredans 

Under året startade en entusiastisk grupp eldsjälar Facebookgruppen ”Virtual 
Square Dances Sweden” (VSDS) med virtuella squaredanser ledda av 
svensktalande callers. Syftet var att få svenska dansare att vara aktiva under 

Coronapandemin. Svenska Squaredansförbundet ställer sig väldigt positivt till 
detta initiativ och står bakom gruppen med viss ekonomisk stöttning och 

marknadsföring. 

 

Kommunikation 

Square-Info är vår viktigaste kommunikationskanal för verksamheten. Under 

året har vi liksom tidigare givit ut fyra nummer av tidskriften. Tidningen 

innehåller många trevliga artiklar men då all squaredansverksamhet i stort sett 

legat nere under året har detta även avspeglats i tidningen som inte fått in lika 

många artiklar som vanligt från medlemshåll. Även annonseringen i tidningen 

har sjunkit drastiskt av förklarliga skäl. 

Andra viktiga kanaler för vår kommunikation är naturligtvis vår hemsida, samt 

det flöde vi har på Facebook. Idag har vi drygt 1200 följare på Facebook. 



Samarbeten 

Arbetet tillsammans med övriga squaredansförbund i Europa pågår som vanligt 

och en rad gemensamma frågeställningar har diskuterats. 

 

Samarbetet med SACT har fortsatt under året. Vi har tyvärr inte kunnat 

genomföra några av de utbildningar vi hade planerat men vi siktar på att 

återuppta den verksamheten så snart möjlighet finns. 

 

En annan betydelsefull uppgift som Förbundsstyrelsen har arbetat med, är 

kontakter mellan klubbar och Förbundet. 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. 

Avtal 

Avtalet med STIM har fortsatt, likaså försäkringsavtalet hos Folksam. 

 

Musikhjälpen 

Förbundsstyrelsen startade även 2020 en insamlingsbössa till Musikhjälpen 

där alla fick möjlighet att skänka en slant under namnet ”Squaredansare för 

Musikhjälpen”. Musikhjälpen hade denna gång temat ”Ingen människa ska 

lämnas utan vård”. 

Medlemmar 

Vid slutet av året hade Squaredansförbundet 108 (111) medlemsklubbar.  

I dessa klubbar fanns 3.403 (3.661) medlemmar, varav 3.336 (3.592) vuxna 

och 67 (69) ungdomar. 

Slutord 

Styrelsen tackar för förtroendet under 2020, ett annorlunda år med inställda 

aktiviteter och få fysiska möten, men ser fram emot ett 2021 där vi hoppas att 

vår verksamhet så småningom ska kunna komma igång på nytt igen. 

  

Annika Myhrberg Elinor Metsjö 

  

Ing-Marie Lindh Nilsowe Lovnér 

  

Mia Mutembei Fia Norén 

  

Lina Spong  Iris Åkerberg 

 


