Öresunds Dansförenings verksamhetsplan 2018
Inledning
Öresunds Dansförenings syfte är att sprida kunskap om dans som rolig motion och
som social umgängesform. Dansen behövs för båda delar. Föreningen vill verka för
att alla medlemmar ska ha kul och känna glädje vid varje danstillfälle, värna och
utveckla den sociala gemenskapen.
Föreningens eventuella överskott ska komma medlemmarna till godo. Bland annat
kommer medlemmarna under terminerna att bjudas på fika eller subventioneras vid
t.ex. skärtorsdagsdans, decemberdanser och liknande tillställningar. Vår- och
höstfester och andra aktiviteter kommer också att subventioneras.

Styrelsen
Styrelsen avser att hålla minst 10 protokollförda styrelsemöten under året.
Under året planerar också styrelsen en Kick off där vi lägger grunden för en
långsiktig plan för klubbens utveckling
.
Styrelsen skall under 2018 ha utvecklingssamtal med kursledarna.
Tävlings/träningsgruppens ska löpande ha kontakt med klubbens kassör vad gäller
budget, intäkter och kostnader för Öresundsbuggen,
Styrelsen vill undersöka möjligheten att under året genomföra en
idéutvecklingsdag/helg tillsammans med Lunds dansförening Gåsasteget för att
samtala kring framtidsfrågor, vad vi kan lära av varandra och samarbeta kring.

Lokalen
Föreningen har en egen stor, fin och trevlig lokal på Limhamnsvägen 111 på
Limhamn. De flesta av våra kurser och torsdagsträningar kommer att förläggas där.
Föreningen har i samråd med hyresvärden utvidgat med fler lokaler, eftersom
tävlings/träningsverksamheten blivit mer omfattande. Under året kommer viss
renovering att äga rum. Även rummet intill lilla spegelsalen kommer att renoveras
och användas som förråd för profilkläder och för utrustning till tävlingsverksamheten.
Vi planerar även att hyra den stora spegelsalen under onsdagar under året.
Dessutom kommer vi att hyra Zumbasalen (Team Motion AB) under våren, eventuellt
också till hösten om kursutbudet växer i nuvarande takt.
Andra lokaler kan komma att hyras vid enstaka tillfällen för större tillställningar.
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Ordinarie danslokal har under förra året genomgått stora förbättringar och 2018 är
ambitionen att regelbundet djuprengöra dansgolvet med professionell utrustning.
Styrelserummet behöver åtgärdas och planer finns att renovera och utrusta rummet.
Dessutom har fastighetsägaren utlovat bättre ventilation i styrelserummet och mellan
styrelserum och förråd. Styrelserummet kommer att förändras med nya hyllor och
förvaringsplatser.

Medlemsantalet
Föreningen välkomnar varmt nya medlemmar och har sett en ökning sedan
föregående år. Trots detta vill vi först och främst prioritera kvaliteten på
verksamheten. Vi vill inte bara växa utan framför allt trivas och ha trevligt
tillsammans.

Kurserna
De kurser som hålls under våren 2018 är följande:






























Bugg nybörjare intensivkurs lördag/söndag 20-21 januari
Gratis prova på i bugg tisdag den 16 januari
Gratis prova på i bugg söndag den 21 januari
Gratis prova på i bugg för seniorer torsdag den 25 januari
Gratis prova på i foxtrot tisdag den 23 januari
Gratis prova på i Boogie Woogie onsdag den 17 januari
Nybörjarkurs i vals 24 april och 2 maj
Fortsättningskurs 1 i bugg (F1) måndagar (veckokurs)
Fortsättningskurs 3 i bugg (F3) måndagar (veckokurs)
Grundkurs i bugg tisdagar (veckokurs)
Fortsättningskurs 1 i foxtrot tisdagar (veckokurs)
Fortsättningskurs 2 i foxtrot tisdagar (veckokurs)
Grundkurs i foxtrot tisdagar (veckokurs)
Fortsättningskurs 1 i foxtrot tisdagar (veckokurs)
WCS Beginner (nybörjarkurs steg 2) tisdagar (veckokurs)
WCS Improvers light (fortsättningskurs) tisdagar (veckokurs)
Fortsättningskurs 3 (F3) i bugg onsdagar (veckokurs)
Parkurs i bugg onsdagar (veckokurs)
Fortsättningskurs 2 i bugg onsdagar (veckokurs)
Seniorbugg, Fortsättningskurs 1 (F1) torsdagar (veckokurs)
Seniorbugg, Grundkurs torsdagar (veckokurs)
Grundkurs i bugg söndagar (veckokurs)
Dansa vidare bugg söndagar (veckokurs)
F4 Utveckla din bugg parkurs söndagar (veckokurs)
Två kurser i slowbugg med Thomas och Susanne (3 ggr)
Snabbkurs i bugg den 22 april
Buggträning för socialdansare med Annicka och Henrik (3 ggr)
Buggträning för mer avancerade dansare med Annicka och Henrik (3 ggr)
Night of The Ballads Academy - Utveckla din Fox 4 workshops
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Intensivkurs Grundkurs i Modern Fox lördag/söndag 3-4 februari
Fredags/lördagsdans med West coast swing och prova på (4 ggr)
Fredagsfox/foxtrot med prova på (5 ggr)
Tjejstyling den 10 februari och 6 maj
Seniorbugg, Fortsättning 2 - veckokurs tisdagar (I samarbete med
Gåsasteget)
Seniorbugg, Fortsättning 3 - veckokurs tisdagar (I samarbete med
Gåsasteget)

Önskemål om en repris med Tobias Wallin har framförts och ev. blir det ännu en
lördagskurs med honom i höst.
Höstens veckokurser kommer preliminärt att följa vårens utbud, dvs., nybörjarkurs
övergår i F1, F1 till F2 osv. Tankar finns att fortsätta med två veckokurser för
nybörjare i bugg till hösten. Även helgkurserna kommer att finnas på höstens
schema. Detsamma gäller WCS, vi fortsätter i samma anda dvs. påbyggnad 1 och 2,
men med ett litet undantag under våren – där det blir WCS Beginner (nybörjarkurs
steg 2),
Efterfrågan på foxtrot både klassisk och modern fox är stabilt varför planeringen för
hösten 2018 kommer att omfatta tisdagskvällar med foxtrotkurser, helgkurser i
modern fox och en fortsättning på Night of the Ballads Academy.
Seniorkurserna i bugg bör utvecklas och permanentas. Limhamn med omnejd växer
och styrelsen bedömer att förutsättningarna för seniorverksamhet kommer att öka.
Social/tedans för seniorer vissa eftermiddagar planeras.
Målsättningen är att dansföreningen ska ha ett varierat utbud av olika danstilar,
varför vi under hösten ev. försöker utvidga verksamheten, möjligtvis med grundkurs i
Lindy hop.

Kursledarna
Kursledarträffar kommer att äga rum i januari och augusti. Planer finns innan hösten
att skapa en kick-off för föreningens alla kursledare.
Våra kursledare erbjuds under året fortbildning i bugg under förutsättning att SDF:s
utbud passar.
För närvarande har vi fyra medlemmar som vill börja som kursledare och
utbildningsansvarig bevakar SDF:s utbud.
Föreningen är dessutom intresserad av att skicka deltagare till kursledarutbildning i
foxtrot och West Coast Swing.
Styrelsen har för avsikt att genomföra utvecklingssamtal med samtliga kursledare
under året.
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Medlemsaktiviteter
Vår populära torsdagsträning fortsätter varje torsdag på "111:an". Tidigare har vi haft
orkestrar under terminerna på torsdagar. Under 2018 kommer de musikansvariga att
ta över detta, med något undantag. Härigenom får vi möjlighet att engagera dyrare
orkestrar till höst- och vårfest.
Årsmötet kommer att hållas i Lomma Dansrotunda och efteråt dansas det till Sjögren
& Co:s orkester.
I maj kommer ÖDF ha en stor fest på Törringelund. Medlemmar i föreningen kommer
att få denna subventionerad. Dans till orkester, mat och fika ingår som vanligt.
I oktober blir det höstfest på Törringelund. Även denna fest kommer att
subventioneras för föreningens medlemmar. Orkester med mat och fika som
traditionen medger.
Förutom dessa trevliga tillställningar planeras det för flera fester och aktiviteter under
året bl.a. terminsuppstart vår och höst, Skärtorsdagsbugg, lussebugg samt ev.
dansglädjetävling under hösten.
Det mycket uppskattade arrangemanget ”Dans på stranden” återkommer
förhoppningsvis 2018 (Malmö kommun har sista ordet). Planer finns för att boka
minst en orkester till en av torsdagskvällarna. Samtliga torsdagar kommer det att bli
prova på i bugg eller foxtrot.
2017 hade ÖDF flera uppskattade prova på på Malmöfestivalen. Vi planerar för en
uppföljning även i år.
På Staffanstorps Dansgala i mitten av maj kommer ÖDF med stor sannolikhet att
delta med socialdans och prova på.
Några besök på äldreboende finns på agendan under året.

Tävlingar
Föreningen är positiv till nya par som vill tävla. Tävlande par i föreningen gör att vi
håller oss mer uppdaterade gällande förändringar och utveckling av dansen.
Under hösten kommer ÖDF att anordna Öresundsbuggen, en R-tävling.
Vår uppskattade dansglädjetävling kommer även att fortsätta under hösten.
Under året deltar ÖDF i fem tävlingar i Distriktscupen Skåne Halland 2018, Deltävling
1 i Distriktscupen 2018 Tyrebuggen 18 mars, Deltävling 2 i Distriktscupen 2018
Lundasnurren ev. 14 april, Deltävling 3 i Distriktscupen 2018 Lakritsbuggen 29 april,
Deltävling 4 i Distriktscupen 2018 Piratenpokalen ev. september, Deltävling 5 i
Distriktscupen 2018 Öresundsbuggen 20 oktober och DM i november/december.
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Information och bokning
All medlemsinformation uppdateras kontinuerligt på vår hemsida och till viss del på
Facebook. Bokning av kurser sker alltid via föreningens hemsida.
Medlemskorten är fr.o.m. 2018 digitaliserade.

Sammanfattning
2018 års verksamhet fastställs på årsmötet och denna plan skall följas men styrelsen
ges handlingsutrymme för att göra omprioriteringar om idéer uppkommer under året
som styrelsen anser gynnar klubbens utveckling.

Malmö 2018-02-13
Styrelsen för Öresunds Dansförening
.....................................................
Håkan Raflund (ordf.)

........................................................
Stefan Fagerström (vice ordf.)

.......................................................
Evert Lindén (kassör)

.......................................................
Pia Andersson (sekreterare)

.......................................................
Mats Meijer (ord. ledamot)

.......................................................
Lene Vinterbladh (ord. ledamot)

.......................................................
Håkan Stanley (ord. ledamot)
Tillägg till verksamhetsplanen efter årsmötet:
Maria Andersson begär ordet. Hon yrkar på att föreningen tillgodoser de erfarna dansarnas
behov av vidareutveckling genom att anordna en kurs som vänder sig till dem. Det hon avser
är en 12-veckorskurs med träning varje vecka, ungefär som en UDB-kurs fast på avancerad
nivå. Maria Andersson vill ha denna punkt i tillagd i verksamhetsplanen för 2018. Håkan
Raflund svarar att styrelsen tar detta förslag till sig och diskuterar det vidare under
kommande styrelsemöte.
Thomas Hagman begär ordet och föreslår att inträdet på Öresundsbuggen slopas för
medlemmar i ÖDF. Detta för att locka fler medlemmar att närvara vid tävlingen.
Håkan Raflund svarar att han tycker detta är ett bra förslag som tas vidare till styrelsen.
Med dessa båda tillägg godkänner stämman verksamhetsplanen.
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