Dansklubben Quick & Quick
Medlem av Svenska Danssportförbundet

Verksamhetsberättelse 2017
Dansklubben Quick & Quicks styrelse avger härmed följande redogörelse över
klubbens verksamhet under 2017.

Årsmöte och styrelsen sammansättning
Årsmötet hölls den 26 mars 2017 i Fläkt Woods lokaler i Hägersten.
Följande styrelse har efter konstituering verkat under året.
Ordförande: Rolf Mattson
Vice ordförande – Björn Sandberg
Kassör – Maja Fröjdh
Sekreterare – Anna Lind
Ledamot – Anna Friberg Lind
1:e suppleant – Gun-Marie Fallström
2:e suppleant tillika tävlingsansvarig – Camilla Berg
Styrelsen har haft 10 protokollförda ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har även
utgjort tävlingskommitté inför de egna tävlingarna.
Till revisor utsågs Jussi Schween och Elisabeth Novotny och revisor suppleant.
Valberedningens sammankallande: Torun Torbjörnsdotter
Ledamöter i valberedningen: Yvo Eussen och Christin Allerth Mattsson
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Uppföljning av 2017 års verksamhetsplan

Ekonomi
Ekonomiska mål 2017
Budget för dansklubben Quick & Quick ska finnas för varje nytt verksamhetsår.
Uppföljning av ekonomin ska göras efter varje större händelse (t.ex. tävling). En större
uppföljning görs inför årsmötet och presenteras för alla medlemmar i verksamhetsberättelsen
och bokslutet.

Klubben har haft en budget för året och denna har följts upp löpande.
Klubben har under 2017 haft en stabil ekonomi. Intäkterna vid vårens tävling
var den bästa hittills men höstens tävling blev inställd pga att vi inte fick någon
lokal på önskat datum.
Se Resultat och Balansräkningen.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften i klubben har varit 500 kr för vuxna tävlingsdansare, 300 kr
för tävlingsdansande ungdomar 13- 20 år, 100 kr för tävlingsdansare under 13
år, rekryteringsklass och för icke tävlande medlemmar.
Klubben har under året betalat Licensavgifter och Startavgifter för våra dansare i
olika klasser.
Se Resultat och Balansräkningen.

Verksamhetsberättelse 2017 Quick & Quick

Sida 2

Övrig verksamhet
Mål för rekryteringen 2017
Det ska finnas nybörjargrupper/prova-på-grupper.
Klubben kommer sköta nyrekryteringen med bl.a. hjälp av dansarna som lärare.

Medlemmar
Klubben har under året haft 61 totalt. Några av paren bor på annan ort men är
medlemmar och har tävlingslicens i Quick & Quick.

Kursverksamhet
Under året har Kursverksamheten varit på Bagarmossens Folkets Hus och i
Skarpnäcks Kulturhus under ledning av Yvo Eussen.
Prova-på-verksamhet för ungdomar 7-13 år har under 2017 hållits i Johan
Skytteskolans idrottshall och drivits av Blenda Fröjdh fd dansare och medlem i
klubben.
Ett mål för styrelsen var att se till att dansarna hade åtminstone två tillfällen per
vecka att friträna vilket tyvärr inte kunde infrias. Det blev endast måndagar i
Bagarmossens Folkets Hus som vi fick tillgång till samt inför tävling några
sporadiskt bokade tisdagar i Sinclairs Dansstudio i Solna.

Mål för Medlemmarna
Tävlingsdansande par inom klubben ska tävla i snitt 6 tävlingar per år (Målet gäller i första
hand om paret tävlar i A- och B-klass.
Tävlande i rekryteringsklasserna tävlar på hälften av alla tävlingar som arrangeras i
Stockholm och i Stockholms närhet (det vill säga tävlingar som inte kräver övernattning).
Quick & Quick är representerade på alla tävlingar i Sverige.
Medlemmarna trivs i klubben och vet vad klubben har för syfte och vision.
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Tävlingsdeltagande
Under året har klubben varit representerad vid samtliga nationella DSFtävlingar. Vi hade bl.a. fyra par som åkte till SM i Tiodans i Söderhamn och av
dem var det ett par, Andreas & Julia, som tog en tredjeplats i Youth.

Mål för arrangemang av tävlingar
Två tävlingar anordnade av dansklubben Quick & Quick per år som går med vinst.

Egna tävlingar:
Klubben arrangerade endast en tävling under året: Q&Q Spring Trophy den 6
maj i Brännkyrkahallen. Den planerade tävlingen i november blev inställd pga
att vi inte blev tilldelade någon lokal på önskat datum av Idrottsförvaltningen.
Övriga aktiviteter
Klubben har sponsrat en del av kickoff avgifterna, samt gett resebidrag till
tävlingar nationellt för tävlingsdansarna.

Mål för hemsidan och sociala medier
Styrelsen för Quick & Quick anser att de bästa kanalerna för att nå ut till en större mängd
människor är hemsidan och sociala medier. Vi satsar på att Quick & Quick´s hemsida alltid
ska vara uppdaterad med relevant information och att facebook sidan ska vara en levande
kanal. Förutom hemsida och facebook sker kommunikationen med medlemmarna främst via
mail.

Hemsida, Facebook och Instagram
Krister Fröjd har under året varit webansvarig. Klubbens facebooksida har
främst används till att sprida information om och visa våra aktiviteter vid
tävlingarna.
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Instagram-kontot som startades 2016 har däremot inte används så flitigt som det
var tänkt.

Mål för informationsspridning
För att få ut information har styrelsen som mål att skicka ut ett medlems-/nyhetsbrev till alla
medlemmar ca 1 gång per månad. Brevet ska innehålla information om träningstider,
tävlingsresultat, aktuellt tävlingsschema och annan allmän viktig information.

Medlems-/Nyhetsbrev
Under året har styrelsen mejlat ut i stort sett månadsvisa medlemsbrev om vad
som hänt och vad som är på gång i klubben (tränings- och tävlingskalender,
resultat på tävlingar etc). Medlemsbreven är (tror vi) uppskattade och hjälper till
att skapa en klubbkänsla.
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Slutord
Styrelsen ser med tillförsikt fram emot 2018. Styrelsen kommer med stort
intresse att följa våra dansares utveckling under året.

Stockholm i februari 2018

Rolf Mattson

Björn Sandberg

Maja Fröjdh

Anna Lind

Anna Lind Friberg

Gun-Marie Fallström

Camilla Berg
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