
 

 

 

 

   1 

Verksamhetsbera ttelse 2022 Dansklubben DreamTeam 
 

Om föreningen 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med 

"Idrottsrörelsens verksamhetsidé", samt med särskild målsättning att: 

Lära vuxna dansa bugg och fox och ha roligt tillsammans, att sprida den glädje och fina 

gemenskap som finns i dansen oberoende av hur länge man dansat. Att visa att dansen är en 

mycket trevlig och rolig motionsform som gör gott för kropp och för själ. 

Organisation 

Styrelsen som valdes på årsmötet 220322, såg ut som följer:  
 
Joel Gustafsson Ordförande 
Ylva Karlsson Strålberg Sekreterare 
Anette Zangelin Kassör 
Sebastian Johansson Ledamot 
Micke Lindgren Ledamot 
Mats Hedlund Suppleant 
Helena Puggioli Suppleant 
 
Valberedning: 
Thomas Lidström 
Annemie Elfving 
Anna-Maria Storgård 
Peter Johnsson 
 
Under sommaren valde Micke Lindgren och Anette Zangelin från styrelsen att avgå. Under 
samma tidsperiod valde Thomas Lidström, Anna-Maria Storgård och Annemie Elfving från 
valberedningen att avgå.  
I och med dessa avgångar var klubben tvungen att genomföra ett extra årsmöte då det blev för få 
personer kvar på de förtroendevalda positionerna. Ett extra årsmöte hölls därför 221013.   
 
Styrelsen som valdes på det extra årsmötet 221013 ser ut som följer:  
 
Joel Gustafsson Ordförande 
Ylva Karlsson Strålberg Sekreterare 
Anette Zangelin Kassör 
Sebastian Johansson Ledamot 
Mats Hedlund Ledamot 
Fredrik Loftebo Suppleant 
Helena Puggioli Suppleant 
 
Valberedning: 
Peter Johnsson 
Margareta Strömberg 
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Under 2022 har elva styrelsemöten och två konstituerande styrelsemöten genomförts.  

Verksamhet 

Våren på Carlforsska 

Efter ett par år då verksamhet inte kunnat genomföras p g a pandemin kunde vi starta 

verksamhet igen våren 2022. Då genomfördes Fox 3 vid tre tillfällen á 3 timmar och Bugg 

1-4 vid tre tillfällen vardera á 2,5 timmar.  

Även träningsdanserna på onsdagar kunde starta igen under våren. I Lilla Hallen har det 

funnit tränare från tränargruppen som ansvariga och delaktiga för att hjälpa medlemmar 

under våra onsdagskvällar.  

Den 27 april genomfördes en work shop i individuell dansteknik, den 2 maj genomfördes 

en work shop som förberedelse för socialdankvällen den 6 maj med cirka 20 deltagare. Den 

6 maj var 42 medlemmar från klubben på en socialdanskväll i Sala Folkets Park.  

Klinta 

Under sommaren erbjöds danskvällar på torsdagar på Klinta med start 6 maj. Sista 

danstillfället var 15 september och 1 oktober hjälptes ett femtontal personer till att stänga 

Klinta för året. ”Klintadanserna” har varit ett mycket uppskattat arrangemang med flera 

mindre grupper som höll i arrangemanget på ett rullande schema. 

6 juni firade vi Sveriges nationaldag tillsammans med mat och dans, 8 juli hölls en 

Reetromeet-kväll (arrangeras av Mats), 5 augusti anordnades en temakväll Magnus 

Carls(s)on (arrangerat av Sebastian) och den 20 augusti dansade vi till livemusik av 

Coverbeat. 

Hösten på Carlforsska 

Under hösten har träningsdanserna på onsdagar har varit omtyckta. Tre kortare work 

shops har genomförts av Sebastian i början av terminen. 

Vi har under hösten bedrivit kurser i Fox 1 under tre tillfällen á 3 tim. 

Vi har även bedrivit kurser i bugg 1-4 under hösten vid 8 tillfällen vardera á 1,5 tim, från 

nybörjare till mer avancerad nivå.  

Buggteamet startade hösten med en kick-off under ledning av Maria och Joacim från 

Dancemania. Under hösten har träningarna för buggteamet vid fem tillfällen letts av Roger 

och Ylva från Mälardalens Dansklubb. Vid övriga tillfällen har träningarna hållits i egen 

regi. 

Dansklubben kunde återigen genomföra verksamhet med partnerbyten då restriktionerna 

från pandemin togs bort 2022. 
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Övrigt 

Oro i klubben 

Som alla vet så har DDT plågats av oroligheter under föregående år.  

Starten på denna oro kommer från styrelsemötet i maj då Musikgruppen kom med ett 

förslag om att förändra upplägget för musiken på onsdagsdanserna. Förslaget mottogs 

med blandade känslor. Detta ledde till att delar av valberedningen tog på sig att meddela 

resterande medlemmar i klubben om förslaget utan styrelsens kännedom. Det gjordes på 

en Klintadans i slutet på juni där flertalet personer kände sig illa berörda av hur förslaget 

lades fram och beteendet av valberedningen. När styrelsen får kännedom om detta tar 

styrelsen beslut om att inte bjuda in valberedningen till framtida styrelsemöten samt 

kontaktar Rf/SISU för att kontrollera att det inte går emot föreningens stadgar. 

Valberedningen har en annan syn på stadgarna och hävdar att styrelsen har brutit mot en 

av dessa. 

Buggtränargruppen kallar till möte med styrelse samt valberedning för att försöka medla i 

problemet som uppstått, endast styrelsen närvarar på mötet. På grund av dessa stökigheter 

avgår två ledamöter från styrelsen inom loppet av en vecka. Samma vecka avgår tre av fyra 

ur valberedningen. Detta leder till att ett extra årsmöte hålls i oktober där nya medlemmar 

till styrelse och valberedning väljs.  

Efter det extra årsmötet hålls ett musikmöte där Musikgruppen lägger fram sitt förslag till 

medlemmarna. Förslaget togs emot positivt denna gång och planer på utförande 

påbörjades. Av personliga skäl valde samtliga medlemmar i Musikgruppen att lämna sina 

poster en kort period senare. Styrelsen har försökt få till musikförslaget och dess grupper 

men inte lyckats med detta, under tiden har medlemmar i klubben ställt upp och gjort 

spellistor.  

Medlemmar 

Under 2022 hade klubben 158 medlemmar. 

Vi har under året (vår och höst) haft 220 kursdeltagare fördelat på våra fox- och 

buggkurser. 

Det har varit ca 35 personer som hjälpt till med klubbens verksamhet under året. Stort tack 

till alla! 
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Ekonomi 

Ingående banksaldo: 219 080,41 kr 

Utgående banksaldo: 157 409,41kr 

Vi stänger året med ett negativt resultat på knappt 40 000kr. Vi hade budgeterat ett 

negativt resultat på 85 000kr som till stor del var riktad mot marknadsföring, fester och 

workshops. Inom dessa områden har vi utökat verksamheten gentemot tidigare år.  

Vår plan är att under 2023 fortsätta växa. Vi ser att det är stort intresse för dans och vill 

erbjuda medlemmar massa olika typer av trevliga dansstunder.  

 

Västerås 2023-03-19 
 

____________________     _______________________ 

Joel Gustafsson, Ordförande   Ylva Karlsson Strålberg, Sekreterare 

 

____________________ _______________________ 

Anette Zangelin, Kassör  Sebastian Johansson, Ledamot 

 

__________________    _______________________ 

Mats Hedlund, Ledamot        Helena Puggioli, Suppleant 

 

__________________ 

Fredrik Loftebo, Suppleant 


