
 
Verksamhetsberättelse 2021 

Styrelsen för Svenska Squaredansförbundet vill härmed avge sin 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
 
Styrelsen fram till förbundsstämman 2021-06-12: 
Ordförande  Annika Myhrberg 
Vice ordförande Elinor Metsjö 
Kassör  Karolina Spong 
Sekreterare  Iris Åkerberg 
Ledamot  Ing-Marie Lindh 
Ledamot   Fia Norén 
Ledamot  Mia Mutembei 
Ledamot   Nilsowe Lovnér 
 
Styrelsen fr.o.m. förbundsstämman 2021-06-12: 
Ordförande  Annika Myhrberg 
Vice ordförande Elinor Metsjö 
Kassör  Karolina Spong 
Sekreterare  Iris Åkerberg 
Ledamot  Ing-Marie Lindh 
Ledamot   Fia Norén t.o.m 2021-10-13 
Ledamot  Mia Mutembei 
Ledamot   Nilsowe Lovnér 
 
Möten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten: 
24 januari, webbmöte (2021:1, del 1) 
28 januari, webbmöte (2021:1, del 2) 
18 mars, webbmöte (2021:2) 
20 april, webbmöte (2021:3) 
20 maj, webbmöte (2021:4) 
8 juni, webbmöte (2021:5) 
12 juni, Förbundsstämma, webbmöte 
12 juni, konstituerande möte, webbmöte 
15 juni, webbmöte (2021:6) 
4 september, webbmöte (2021:7, del 1) 
13 september, webbmöte (2021:7, del 2) 
29-31 oktober, Västerås (2021:8) 
 

Svenska Squaredansf ö rbundet 



Utöver detta har de olika Conventiongrupperna löpande haft arbetsmöten i sina 
respektive grupper för Convention 2021, 2022 och 2023. 
 
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 även detta år att tillsammans med arrangören Salmon 
Town Dancers ta beslutet att ställa in årets Squaredansconvention som skulle 
ha genomförts i Halmstad 11-13 juni. Även nu hade vi möjlighet att söka stöd 
för det inställda evenemanget, i år hos Skatteverket, vilket också beviljades. 

Förbundsstämman 
Då Convention ställdes in genomfördes Förbundsstämman istället digitalt via 
Zoom den 12 juni.  

Virtuell squaredans 
”Virtual Square Dances Sweden” har, framförallt under första halvåret, fortsatt 
med virtuella squaredanser ledda av svensktalande callers. Svenska 
Squaredansförbundet har även i år bidragit med viss ekonomisk stöttning och 
marknadsföring. 
 
Kommunikation 
Square-Info är en viktig 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. Annonseringen i tidningen har varit 
fortsatt låg. 

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. 
 



Aktiviteter 
I början av året mottog förbundsstyrelsen många frågor om hur årsmötena 
skulle kunna genomföras ett år som detta. För att reda ut frågetecken, 
uppmuntra till att genomföra årsmötet inom avsedd tid och stötta på vägen 
ordnade vi ett webbinarium där Elinor Metsjö från förbundsstyrelsen gick igenom 
olika sätt att hålla årsmöten på distans (skriftligt, per telefon och digitalt). I 
samma webbinarium fick vi även en teknisk genomgång av webbmötesverktyget 
Zoom av Kerstin Olsson. 
 
Under året har även två webbinarier under temat ”Uppstart-Omstart” anordnats. 
Två kvällar för erfarenhetsutbyte och diskussion, inlett med Svante Jordeskogs 
kloka tankar kring det hela. Första tillfället i maj handlade om tankarna inför de 
kommande kurs/dansstarterna och tillfället i december om hur det hade gått. 

Samarbeten 
Arbetet tillsammans med övriga squaredansförbund i Europa fortsätter som 
tidigare. Vi bidrar tex till det gemensamma ”European Newsletter” som sprids till 
alla förbund i Europa. ”European Newsletter” finns tillgängligt på Svenska 
Squaredansförbundets hemsida. 

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. För att 
uppmuntra till dialog har vi startat en Facebookgrupp för aktiva funktionärer i 
SAASDC-anslutna klubbar där tanken är att vi diskuterar dansarrangemang, 
medlemsvård, ekonomi mm. Gruppen är tänkt för alla som är praktiskt aktiva i 
sin klubb och vet hur det ser ut från "insidan" med allt vad det innebär. 
 
Inför höstterminen genomfördes en enkät på temat ”Ljuset i tunneln” där vi ville 
undersöka hur klubbarna tagit sig igenom pandemin och hur man resonerade 
inför att ta upp verksamheten igen. Ca 25 klubbar svarade. Tyvärr kom sen nya 
restriktioner och kullkastade många planer. 
 
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 2021 en insamlingsbössa till Musikhjälpen där 
alla fick möjlighet att skänka en slant under namnet ”Squaredansare för 
Musikhjälpen”. Denna gång var temat ”För en värld utan barnarbete” vilket 
engagerade många och bössan drog in hela 5.000 kr. 
 
Medlemmar 
Vid slutet av året hade Squaredansförbundet 106 (108) medlemsklubbar.  
I dessa klubbar fanns 3.154 (3.403) medlemmar, varav 3.095 (3.336) vuxna 
och 59 (67) ungdomar. 

Slutord 
Styrelsen tackar för förtroendet under 2021, ännu ett annorlunda år med 
inställda aktiviteter och få fysiska möten, men ser fram emot ett 2022 där vi 
hoppas att vår verksamhet ska återgå till det normala. 


