FÅR JA´ LOV
Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen har under år 2018 haft 9 protokollförda möten varav ett extra möte i maj.
Styrelsens sammansättning under året:
Ordförande Lennart Strand
Kassör Nils Olsson
Sekreterare Elinor Andersson
Ledamot Madeleine Ternlind
Ledamot Agneta Persson
Suppleant Ingrid Flodhammar
Suppleant Ewa Eriksson
Suppleant Charlotte Hennung
Antalet registrerade medlemmar var under året 97 st. (108 st 2017)
Gammaldans
Under våren var det Lena och Nisse som höll kurs i gammaldans. Med sina kunskaper och glada humör har de lockat
många dansare genom 10 talet år. Vilket vi i föreningen har varit mycket tacksamma för. De valde att sluta efter vårterminen. Styrelsen valde Mia Ragnarsson att efterträda som dansledare och hon har med mycket glädje sett till att dansen
går vidare. Vi började också samtidigt med att ha spelman varje kurskväll. Många kommer och har kul på våra danser.
Ihop med Mia gjordes ett nytt kursupplägg som började i samband med höststarten. Lättare och medelsvåra danser prioriteras. En kväll har bestått av 4 steg: 1. Nybörjare 2. Fridans nybörjare 3 Fortsättningskurs och 4 Fridans. En del fler än
normalt har slutat dansa med oss bland annat pga att upplägget inte passade. En påfyllnad av nya har också skett men
den kompenserade inte till fullo för de som slutade.
Totalt under året har det blivit 28 kurskvällar med gammaldans.
Bugg
Kjell-Åke och Agneta ledde dansen under våren. Ett lågt antal dansare minskade ytterligare. Det diskuterades att lägga
ned buggen men beslutet blev att reducera verksamheten istället. Så till hösten gick vi ned till att ha bugg varannan
vecka (7 gånger) och istället för buggkurs så hade vi buggkväll utan kursinslag. Vi hade spelman varje gång. Vi såg det
som att vi vill minska underskottet och istället ha pengar kvar att satsa när det nya kulturhuset ska komma hösten 2019.
Buggkvällarna var uppskattade men antalet dansare var för litet för att det skall gå runt. Under hösten togs beslut att för
våren 2019 låta Mia sköta musik med dator och ge kursinslag.
Totalt under året har hållits 13 st buggkurskvällar och 7 st buggkvällar
Fredagsdanser
4 st fredagar har det hållits danskvällar med blandat gammal och modern dans på Granngården. Den 9:e mars hölls årsmöte med dans till Charlies orkester. Vårfinalen var den 20:e april och där spelade Levins orkester. Fredagsdans hölls
det den 19:e oktober och Trippex spelade. Den 7:e december hölls en välbesökt och uppskattad Julfest där Jimmy och
Connys underhöll. Styrelsen var engagerad i både att fixa julbord och vara Luciatåg.
Ekonomi
Kursavgifter har varit oförändrade 400 kr/ 80 kr. Marknadsföringen ökades både med gratis reklam och betalda annonser i tidningar och sponsrad spridning i facebook. Vi ser dock att den viktigaste värvningen är den våra medlemmar gör.
Vi anpassade kostnaderna till mindre antal dansare. Det togs tidigt på året beslut om att avveckla datasystemet som varken gav så mycket hjälp och kostade c:a 25 tkr per år. Men på grund av kontraktstiden kunde vi inte komma ur kostnaden förrän sista kvartalet.
En annan åtgärd var att inte subventionera röda skjortor för främst Nordstadssvängen efter 2018. Flera uppföljningar har
styrk att Nordstadssvängen inte medfört några nya dansare. Därför sparar vi de 6 – 8 tkr/år skjortorna brukar kosta.
När alla i styrelsen fick klart för sig att konferenslokalen för styrelsemöten kostar c:a 1000 kr per gång beslöts att från
och med december så hålls möten hemma hos styrelsemedlemmar.
Istället har extra pengar lagts på att ha spelman varje gammaldanskväll.
2018 har ekonomiskt gått 20–30 tkr minus men med vidtagna åtgärder ser det som vi har balans mellan inkomster och
utgifter.
Uppvisningar har under året gjorts:
- på Nordstadssvängen i februari med gammaldans
- på Kungsportsplatsen under kulturkalaset i augusti med gammaldans och bugg. Everts trio stod för musiken.
Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året och
önskar samtliga en god fortsättning på det nya året.

