Motion – Ungdomar ska få dansa
Borde inte ungdomar vara värda mer än en kursavgift? Under senaste terminerna har jag
uppmärksammat att man försökt (om än till viss del halvhjärtat) för att få ihop ungdomskurser, dock
sker detta ofta utan framgång på grund av för få anmälda deltagare.
Som medlem i klubben, som betalat kursavgifter under många år, har jag svårt att se varför inte
ungdomskurserna blir av. Ett av argumenten jag har hört är att det är för få anmälda, så det kostar
för mycket.
Jag anser att ungdomsverksamhet måste få kosta pengar. Ska vi bevara dansen bland dagens
ungdomar, för en fortsatt tillväxt måste vi prioritera området och ett steg i detta tycker jag ska vara
att erbjuda dansträffar för ungdomarna, kostnadsfritt.
Mitt förslag är att fortsatt försöka få ihop ungdomskurs, men att även ha en träningskväll för
ungdomar som är gratis för alla, med en kursledare på plats som jobbar med grunder och anpassar
träffarna utifrån de som kommer. Alternativt skulle kunna vara se till att hålla ungdomskurser
oavsett hur många anmälda det blir, det viktiga för mig är att ungdomar har någonstans att mötas
och umgås.
Vi håller varje år ett dansläger under sommaren för omkring 80-100 ungdomar, cirka 50% av dessa
skulle jag uppskatta kommer från ett avstånd från Östersund för att kunna vara med på regelbunden
veckoverksamhet. Hur lyckas vi ändå inte skapa verksamhet för dessa ungdomar?

Utifrån ovanstående yrkar jag på
ATT: Jobba mer för att fylla de ungdomskurser som erbjuds.
ATT: Skapa träningsträffar för ungdomar som ett komplement till de kurser som erbjuds, varav
dessa är gratis.
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Svar på motion från Birk Wikén. Styrelsen anser att detta är en verksamhetsfråga och
föreslår därför årsmötet att avslå motionen, men föreslår att årsmötet ger i uppdrag till
styrelsen att utreda och fatta beslut i frågan.

