Dansklubben Gullabo Swingers
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsåret
Styrelsen avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2019, föreningens 31:e
verksamhetsår. Dansklubben Gullabo Swingers är en aktiv klubb vars främsta mål är att hålla
kurser och träningar i bugg och fox och bedriva tävlingsverksamhet för sina medlemmar.
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsens sammansättning och ansvarsområde sett ut på
följande sätt:
Ordförande, Tina Sturesson
Vice ordförande, Håkan Bergh
Kassör, Christer Sturesson
Sekreterare/ledamot, Carolina Bergh
Kurs- och tävlingsansvarig/ledamot, Ingela Rydén
Suppleant, Anton Fransson
Suppleant Kicki Franzén
Revisorer, Kalle Ingvarsson och Anders Gustavsson
Revisor suppleant, Andre Torstensson
Valberedningen; Håkan Folkesson, Marcus Sturesson och Ingrid Larsson

Antalet medlemmar 2019-12-31 var 186 personer.
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Dansklubben Gullabo Swingers

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av klubbens resultat- och balansräkning.

Kurser/utbildning
kursverksamhet
Kurserna är en av de viktigaste delarna i vår verksamhet. Kurserna i bugg och fox har under
året bedrivits i Gullabo bygdegård och under hösten så var kurserna på söndagarna så
välfyllda så vi fick sprida ut dem mer under kvällen så att vi fick plats på vår parkering. Det
var ett angenämt bekymmer som vi gärna löste. Under året har vi erbjudit våra medlemmar
allt från grundkurser till fortsättningskurser och parträning i bugg. I Fox har vi haft både
grundkurs och en fortsättningskurs under året.
Klubben har i år satsat på att ta in extern tränare, Jimmy Järvekvist vilket även kommer
fortsätta 2020. Målet med satsningen är att erbjuda medlemmarna fler möjligheter till kurser,
träning och även nya danser, Boogie Woogie har erbjudits som ny dans i klubben både som
grundkurs och fortsättningskurs. Satsningen som görs med extern tränare är även att fördjupa
kunskapen hos tävlande, kursledare och även ge möjlighet för fler att börja tävla och få
intresse av att utbilda sig som kursledare för klubben.
Utbildning
I början av året arrangerade klubben en kick off för kursledare i samverkan med
Småland/Blekinges danssportsförbund. Kick offen hölls i Gullabo bygdegård och såväl
klubbens kursledare som andra klubbars kursledare i området fick en fantastisk inspirerande
dag med Daniel Everborn som är en erfaren dansare, dåvarande ledamot i dansportsförbundet,
tävlande och domare i BRR.
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Dansklubben Gullabo Swingers
Klubben har satsat en del på kursledarna i Fox som har deltagit på läger och kurser för att
utveckla sig och kunna erbjuda våra medlemmar utveckling i sin dans. För klubben är det
viktigt att ständigt utveckla sina kursledare för att på så vis ha en hög kvalité på kurser samt
att dansen ständigt utvecklas och det behöver då även vår klubb följa med i dess utveckling.
Konkurrensen är idag stor om att få aktiva medlemmar i klubbarna och vårt mål är att fortsätta
vara en bra klubb med bra kursutbud inom bugg och fox med välutbildade kursledare.

Tävling
Dansklubben Gullabo Swingers har under året haft en tävlande i C-klass vuxen, Marcus
Sturesson och i A-klass i bugg 35+, Christer Sturesson och Tina Sturesson. I höstas fick
klubben ytterligare ett par med licens i R-Klass 35+, Marlene Fransson och Christer Eriksson
som sista tävlingen för året tog hem första platsen i Calmarebuggen. Målet är att återigen få
fler tävlande för klubben vilket är en fortsatt satsning de närmaste åren.
I maj månad gick SM av stapeln i Gävle där klubben representerades av Christer Sturesson
och Tina Sturesson i bugg 35+.

Uppvisningar
Ett bra sätt för klubben att marknadsföra sig är att delta i uppvisningar. Vi deltog i tre större
arrangemang med uppvisning under året, Björkängen i Gullaboås har i många år varit
återkommande och vi blev även i år inbjudna att delta vid den årliga bilträffen. Under
sommaren arrangerade SISU återigen Move for Fun på Ekerum , ett evenemang för barn och
ungdomar att få prova på olika sporter varav vi även i år blev inbjudna. Vi höll då tre kurser
under dagen och tre uppvisningar vilket var mycket uppskattat av såväl klubbens deltagande
medlemmar som barn och vuxna som deltog i kurserna under dagen. Vi deltog även i
Algutsboda i ett Rockabilly evenemang som lockade många besökare och en fin annons i
media fick vi med bilder på deltagarna från klubben. Många medlemmar var delaktiga i dessa
uppvisningar vilket är härligt att tillsammans visa upp vår klubb och all dansglädje som finns
och målet var att få fler intresserade vilket vi lyckades med då våra kurser har varit väldigt
välbesökta.
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Dansklubben Gullabo Swingers
Trivsel
Under året som gått har vi hunnit ha en del aktiviteter för våra medlemmar.
Vi startade året med årsmöte och dans i mars där ca 50 medlemmar deltog vilket är härligt
med ett stort engagemang vid årsmötet.
På tisdagarna under stor del av året har vi haft motionsdans där samtliga medlemmar är
välkomna för att dansa, fika och umgås under kvällen. Vi har varit många danssugna ca 60-tal
anmälda vilket är roligt och ett härligt sätt att mötas från alla kurser och även andra som ej
deltar i klubbens kurser. Det som gjort det möjligt att ha motionsdans varje vecka är att vi har
flera medlemmar som stöttar ideellt och hjälper till i klubben. Ju fler vi är desto mer kan vi
göra, härligt!
I maj hade vi en styrelse- och ledarkonferens i Ödevata fiskecamp där även vår valberedning
deltog. Vi satte här årets planering och reviderade våra mål, policy och Värdegrund och talade
om idrottens strategi 2025.. En helg som utvecklar och tar vår klubb framåt och något som vår
klubb med stolthet har genomfört i många år. I år deltog även SISU med en del i deras
utbildningspaket som de har och vi fokuserade på ledarutveckling. På kvällen bjöds samtliga
medlemmar som hjälpt till vid uppvisningar, motionsdanser och klubbens 30-årsjubileum in
till en trivselkväll där vi testade lite nya danser, fick guidning av Ödevata fiskecamp, åt gott
och tävlade i musikquiz.
I Augusti startade vi upp vår verksamhet inför hösten med besök av Jimmy Järvekvist som
höll i vår Kick off och på kvällen träffades styrelse, tävlande och kursledare och umgicks och
laddade inför hösten.
Vi har även i höst genomfört ett medlemsmöte där styrelsen informerade om vad som var på
gång i klubben och för att se vad medlemmarna hade för önskemål om den fortsatta
verksamheten. Styrelsen tycker de är värdefulla kvällar där vi alla medlemmar kan vara med
och stötta och påverka utformningen av vår verksamhet.
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Dansklubben Gullabo Swingers
Vi avslutade året med en terminsavslutning med live bandet Olofsson & Wernersson med
Angelika. En kväll som vi genomförde i Torsås bygdegård med cirka 90 deltagande
medlemmar.

Webb/sociala medier
Klubben har under året fortsatt arbetet med hemsidan via Idrottonline, som är en viktig
informationskanal. Kalender och evenemang läggs så snart det är möjligt in där för att alla
medlemmar ska få information om vad som är på gång. Vår hemsida och vår närvaro
registrering sköts av två medlemmar, Emma Köhnke och Kicki Franzen som gör ett viktigt
jobb och vi når snabbt ut med information och får ett bra flöde i våra inrapporteringar av
LOK- stöd och SISU-stöd. Anmälningar till klubbens aktiviteter, som sker via Idrottonline
och dans.se har under året blivit allt bättre och är nu en naturlig anmälningssida. Det har
underlättat informationsflödet och närvaro- och medlemsregistrering blir lättare att följa upp.
Under året har vi dock sett att vi har mycket vi kan utveckla vidare för att få en effektivare
och förenklat arbetssätt som kan bli ett fortsatt utvecklingsarbete under 2020.
Vi ser att alla ännu inte använder datorer fullt ut och vi har därför fortsatt att även göra GSWbladet. Där har vi samlat information om vad som är på gång och vad som har hänt i klubben.
Dessa har delats ut under kurserna och det blir även ett samtalsämne under fikastunderna.
Vår gilla Facebook-sida, Dansklubben Gullabo Swingers, har nu 257 följare och vår andra
grupp på facebook Dansklubben Gullabo Swingers har 278 medlemmar de ökar för varje år
vilket är roligt att vi kan nå så många som möjligt. Det är två viktiga sidor för att få ut
information och nå medlemmar och andra intresserade snabbt. Vi hoppas att den växer ännu
mer och fler använder den.
Messenger är också ett viktigt socialt nätverk som styrelse, kursledare använder för att nå
varandra mellan möten men även nå medlemmar som hjälper till på olika sätt i klubben med
till exempel motionsdanser och uppvisningar och vår tävlingsverksamhet.
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Dansklubben Gullabo Swingers
Övrigt
Vår ordförande och kassör var under våren på Danssportsförbundets årsmöte i Stockholm
vilket var bra att klubben representeras och får ta del av vad som händer i förbundet och
kunna delta i viktiga beslut för danssporten.
Ett stort tack till alla medlemmar som gör den här fantastiska klubben till det den är! Till sist
men inte minst vill vi i styrelsen framföra ett extra stort tack till alla som under året arbetat
ideellt i föreningen med till exempel evenemang, motionsdans, uppvisningar och kurser. Den
utvecklingen av ideellt engagemang gör att vår klubb kan fortsätta utvecklas och vara det vi
vill vara!

Lindås 20200108
Tina Sturesson

Håkan Bergh

Ordförande

Vice ordförande

Carolina Bergh
Sekreterare

Christer Sturesson
kassör

Ingela Ryden
Ledamot

Anton Fransson
Suppleant

Kicki Franzén
Suppleant
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