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Ordförande har ordet
Under 2017 hade klubben 895 medlemmar. Det höga antalet danssugna som under de senare
åren går kurser innebär ett större underlag till medlemskvällarna på onsdagarna samt högre
intäkter till klubben, vilket möjliggör större rörelsefrihet för alla typer av initiativ från
kommittéer och eldsjälar.
2017 års utvecklingshelg gick av stapeln den 2 -3 dec. Denna helg tillbringade vi på ”Big
River Camp” i Storåbränna tillsammans med SISU . Vi jobbade bland annat med ”Idrottens
stategi 2025”, vi diskuterade olika vägar för utveckling av ÖBRK och jobbade fram många
idéer på aktiviteter som vi vill genomföra i klubben. Styrelse och medlemmar, totalt 18
personer, spridda över olika funktioner och intressegrupper inom ÖBRK deltog.
Styrelsens mål är att varje år ordna en utvecklingshelg för alla aktiva inom de olika
kommittéerna, projekten och styrelse inom ÖBRK, med syfte att inspirera och utveckla
klubben, men även som ett litet tack för allt det engagemang som alla aktiva i olika funktioner
ger till vår klubb.
2018 års utmaning är att inspirera fler barn och ungdomar att börja dansa i klubben samt att
locka fler medlemmar att börja tävla.
Marianne Wiklund
Ordförande ÖBRK
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Några fakta
Möten 2017
2017 års årsmöte hölls den 29:e mars 2017 på Biostaden, årsmötet avslutades med att klubben
bjöd deltagarna på film och fika.
Under året har styrelsen haft 10 styrelsemöten.

Årets ”Svettdroppe”
”Svettdroppen” tilldelas den eller de som har varit medlem i klubben under minst 5 år. Under
denna tid ska han eller hon på ett aktivt sätt ha bidragit till klubbens utveckling. Nominering
kan ske från vem som helst i klubben. Detta skall göras inom en månad efter årsmötet.
Styrelsen, i de fall det inte sker någon form av delegering av uppgiften, beslutar vilka 0-5
medlemmar som skall tilldelas utmärkelsen. Praxis är att man kan erhålla svettdroppen enbart
en gång.
Samtliga års pristagare skall alltid redovisas i verksamhetsberättelsen.
År 2000

År 2001

År 2002

År 2003

Patrik Bengtsson

Susanne Gyllander

Mia Lönn

Erik Englund

Per Wallin

Krister Paglert

Anette Jönsson

Ingela Andersson

Anna- Karin Jonsson

Mari Hansson

Jens Norrlund

Marianne Norin

Marie Pettersson

Göran Larsson

År 2004

År 2005

År 2006

Elisabeth Melander

Gunilla Holmgren

S-O Nilsson

Ulf Lindberg

Tommy Sjödin

Anna Myhr

Inga-Lill Silvander

Angela Murén

År 2007
Sofia Lundeqvist
Henrik Backlund
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År 2008

År 2009

År 2010

År 2011

Bea Backlund

Rickard Knutsson

Lisa Söderberg

Mats Mattiasson

Jonas Englund

Håkan Sjöqvist

År 2012

År 2013

Cathinka Qvenild

Marianne Wiklund

Anders Grundahl

Susanne Olsson

Åse Engström

Björn Lindman

Lars Wikström

År 2016

År 2017

Helene Ångström
Jan Lennartsson

Alexander Flink
Jimmy Berg
Pontus Sjöqvist

År 2014

År 2015
Magnus Englund

Klubbidé, vision, värdegrund och mål
Styrdokumentet anger profil, vision och riktlinjer för hela vår verksamhet.
Det ska vara till stöd och hjälp för styrelsen och kommittéerna när beslut fattas, och för hur
verksamhet i klubben ska se ut under det närmaste året.

Vår Klubbidé
För ALLA som vill lära sig dansa
eller vidareutveckla sin dans
erbjuder vi kurser och träningar
för alla åldrar och nivåer.
I social gemenskap får du
motion och dansglädje
för kropp och själ
till en låg kostnad.
Vi främjar en drogfri dansmiljö.

Vår Vision
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Vår Värdegrund
Glädje & Social gemenskap.
Östersunds Bugg och Rock’n Roll klubb ska vara en arena där vi kan träffas och utvecklas på
allas nivåer.
Vi vill också sprida sann dansglädje och att ALLA ska känna gemenskap.
Delaktighet & Demokrati.
Klubbdemokratin innebär att ALLA medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär
också att ALLA får möjlighet att vara med och bestämma och ta ansvar.
Allas rätt att vara med.
Vi vill att ALLA ska bli väl bemötta oavsett bakgrund eller förutsättningar.
Vi står för mångfald, öppenhet, bredd och jobbar för att motverka utanförskap och mobbing.
Seriös klubb.
Vi verkar för en välorganiserad och seriös klubb med god etik och moral.
Det innebär att ALLA har ett ansvar för att de uppsatta reglerna och överenskommelserna
efterlevs. Vi ger förutsättningar för tävlande på lika villkor genom ärlighet och rent spel.

Utfall av målen 2017, samt verksamhetsberättelser för klubbens olika
kommittéer och projekt under 2017:

!

Tävlingskommittéansvarig: Victoria Åsberg och Katarina Åström

7! (!26)

Kontaktperson i styrelsen: Ann-Sofie Engman
I februari var vi i Örnsköldsvik på tävling, 13 tävlande ställde upp och inför tävlingen ökade
antalet tränande på tisdagar och onsdagar.
I september hade vi 1 tävlande på en tävling i Gävle.
I oktober anordnade ÖBRK hemmatävling, DM + R-tävling. Klubben hade 25 startande par,
vilket är det flesta antalet tävlande vi haft på många år. Det resulterade också i många fina
placeringar. Många gjorde sin första tävling och ett flertal gamla tävlande gjorde även
comeback.
Även inför denna tävling ökade antalet tränande markant

!
Kurs- och Utbildningsansvarig: Susanne Gyllander.
Kontaktperson till styrelsen: Marianne Wiklund
Våra kurser leds av utbildade kursledare.
Vi har under året erbjudit kurser på både nybörjar- och fortsättningsnivåer i bugg, West Coast
Swing och foxtrot.
Vi har också arrangerat ännu en kurs i Smooth Fox / Smooth Jive med Tobias Wallin, känd
från Let's Dance, som byggde vidare på den kurs han höll hos oss året innan.
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Vi har ännu ett år bibehållit det höga antalet deltagare på våra kurser. På några kurser under
våren har vi erbjudit förare att gå två kurser till priset av en, för att fler följare skulle få
chansen att bli antagna och få gå kurs hos oss.
Förutom kurserna har det funnits möjligheter till träning varje vecka under vår- och
hösttermin i både bugg och West Coast Swing.
Deltagande på kurser och medlemskvällarna registreras genom digital avprickning i Dans.se
vilket underlättar för statistik och rapportering såväl som för klubbens administration.
Kommittén ansvarar för utbildning av kursledare och funktionärer i ÖBRK.
Under 2017 har följande gått utbildning:
- Sandra Sjödin och Susanne Gyllander har genomfört instruktörsutbildning, West Coast
Swing, grund.
- Anna Wall, Ann-Sofie Engman, Marianne Wiklund och Mats Mattiasson har genomfört
Grundutbildning Föreningsfunktioner 1 dag och därefter Tävlingsorganisatör 1 dag.
- Caroline Anundgård har genomfört Grundutbildning Sekretariat/Tävlingsadministration 2
dagar.
- 18 personer deltog på klubbutvecklingshelg i Storåbränna i december.

!
Medlemskommittéansvarig: Anders Grundahl
Kontaktperson i styrelsen: Martin Godenius
Dessa aktiviteter har medlemskommittén genomfört 2017
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Bussresa till Nostalgidansen med Perikles i Erikslund.
Bussresa till danskryssning med Viking Cinderella.
Tema Halloween/Medlemskväll.
Julfest den 16 december på OSD i samband med den traditionella juldansen där Jannez
spelar, 280 personer deltog.
Det genomfördes även en terminsavslutning på vårterminen, där vi bjöd på korv och spelade
musik från Spotify.
En countryfest planerades, men ställdes in.
Fördelningen av medlemmar i medlemskommittén har varit fortsatt ojämn, med mestadels
kvinnor. Medlemskkommittén har haft åtta möten.
Medlemskommittén ser fram emot det nya året, men hoppas på bättre utfall med fler
engagerade i verksamheten. Idéer finns och vi tror på bra utfall av dem.

!
Anette Jönsson, kommittéansvarig, och Patrik Bengtsson
Kontaktperson i styrelsen: Monika Ifrén
Kommittén ansvarar för allt materiel som klubben äger från kaffemuggar till
musikanläggningar, samt ser till att allt är funktionellt och komplett.
Kommittén lyssnar av mobilsvar och svarar i klubbens mobiltelefon och vidarebefordrar
samtal till lämplig person i klubben.
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I denna kommitté finns en klädgrupp som sköter om möjlighet för provtillfällen, inköp och
leverans av klubbkläder med tillhörande ryggsäck och väska. Inköp och leverans sker en
gång per termin. Klubbkläderna är desamma som 2015, dvs svart och vit jacka med och utan
huva i dam- och herrmodell, lila t-shirts i dam- och herrmodell, svart byxa i dam- och
herr/unisexmodell, allt med loggan tryckt på. Klädgruppen består av Anette Jönsson,
Marianne Wiklund och Marlene Söderström.
Köp och tryck av funktionärströjor till Storsjöbuggen / Mittnorrlandstävling ordnades, finns
kvar till kommande tävlingar.
Målet att fixa ordning i förrådet på Furuparken är nått, gjordes 10 mars 2017, kastade en del
och sorterade upp.
Inköp av en bättre ställning till klubbkläderna har skett och den förvaras i förrådet.
Målet med att sälja 100 vattenflaskor har inte uppnåtts. Enstaka försäljning har skett under
medlemskvällarna och på kurser.
Målet att investera i en beachflagga för marknadsföring av klubben är inte genomfört men
planeringen av designen är påbörjad.
Fortsatt investering i musikanläggningar har skett under året, en router, utrustning för
ljuseffekter, headset, dator, högtalare och hårddisk mm är inköpt till Furuparken.

!
Projektansvariga: Helen Söderqvist, Bo Kull
Kontaktperson i styrelsen: Mats Mattiasson
Sommardansskolan är ett dansläger för ungdomar 13-18 år från hela landet, men i år hade vi
några yngre med dispans som verkligen blev lägrets eldsjälar.
Deltagarna dansar, busar, äter, sover och leker i 5 dygn under ledning av duktig och
kompetent personal.
Vikten ligger på att stärka ALLA till att bli trygga i sig själv utan alkohol och droger.
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2017 kördes lägret för 13:e året. 17-21/6 var lägret i full gång i Föllinge med alla ungdomar
och all personal. Vi hade 12 killar med för integration till svenska samhället både från
Östersund, Krokom och Hej Främling.
Då vi skulle krympa kostnaderna så hade vi bara 2 kursledare från klubben och körde då 2
grupper och hade Bosse som kunde stötta upp om det behövdes i någon grupp. Dom lärde sig
bugg, foxtrot samt west coust swing och våra kursledare fixade detta perfekt.
Föreläsningar om kost, stretching och alkohol/energidryckers påverkan på kroppen hölls, vi
tog även upp hur viktigt det är med både hand och kroppshygien.
GEPE band spelade på våran ”finmiddag” som vi hade med dans efteråt till vilken även
allmänheten var inbjuden.
Tyvärr hade vi bara ca 70 ungdomar även i år och betydligt mindre med sponsring så vi gick
minus och fick ta av sparade medel.
Men som vanligt styrde Håkan och Anette kostskutan med fast och trygg hand, kisarna
gjorde ett väl planerat arbete från början till slut även om dom var färre än tidigare år och
fick jobba mer.
Övrig personal som också var färre än tidigare år och fick slita mer får med beröm godkänt
som en väl inarbetad grupp.

!

Samarbetet med Krokoms kommun, Cederbergsskolan och Föllinge IK fungerade som
vanligt toppenbra. Krokoms kommun har även detta år sponsrat oss med 0 taxa på alla
lokaler och sponsrat ”sina” ungdomar, även dom nyanlända i kommunen, med 250 kr/
anmäld.
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Kommittémedlemmar: Lisbeth Tettli
Det huvudsakliga arbetet under 2017 har varit att fortlöpande uppdatera hemsida och
Facebooksida. Kommittén har ej haft några möten.

!
Kontaktperson i arbetsgruppen Helene Ångström
Kontaktperson i styrelsen: Annelie Gredander
Arbetsgruppen har under året bestått av Patrik Bengtsson , Susanne Olsson och Helene
Ångström. Arbetsgruppen har haft ett fysiskt möte och en hel del kontakt via mail och telefon.
Gruppen hade som mål under 2017 att ligga lite lågt med aktiviteter och anordna Nya
Danspatruller vid efterfrågan på orter där det fanns/finns minst 10 intresserade familjer. Från
Brunflo och i Oviken kom det en fråga om att ha Nya Danspatruller, men de fick inte
tillräckligt anmälda deltagare så de genomfördes inte.

ÖBRKs Danspatrullen för Skolan 2017
Konceptet utvecklas och breddas kontinuerligt till att stödja skolans elevvård, dansen används
ännu mer som redskap.
Målet är att genom dansen stärka självförtroende och självkänsla hos eleven/elevgruppen och
samtidigt skapa/inspirera till ett livslångt intresse för kulturarvet ”Dansbandskulturen”.
Eleverna dansar 3-5 lektionstillfällen á 60-120 min beroende på ålder.
”ÖBRKs Danspatrullen för skolan” finns till för elever i alla åldrar, från 6-åringarna i F-klass
till ungdomar på Gymnasiet.
De danser som fokuseras på är bugg, foxtrot och ibland gammeldans.
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Målet är att samordna dansundervisning på flera närliggande skolor så dessa kan ha en
gemensam avslutande danskväll.
”ÖBRKs Danspatrullen för skolan” förmedlar ÖBRK:s värdegrund att alla människor har lika
värde. Undervisningen är könlös, finns enbart förare och följare.
Stämningen på lektionerna och danskvällarna byggs alltid på skratt och fullt ös, vilket
förhoppningsvis skapar ett livslångt dansintresse.
Glädjande är att efterfrågan är så stort efter konceptet Danspatrullen och får alltid positiv
respons både från skola och elevhåll.
”ÖBRKs Danspatrullen för skolan” …
…slog 2015 och vt 2016 rekord att hjälpa skolorna i Jämtland/Härjedalen och Ånge kommun
med dansverksamhet.
Den positiva trenden bröts plötsligt ht 2016 pga sjukdom.
Hela ht-16 ställdes in och större delen av vt -17.
Hösten 2017 togs nya friskare tag och en storsatsning genom samarbete mellan ÖBRKs
projekt ”Nya Danspatrullen” och ”ÖBRKs Danspatrullen för skolan” genomfördes, med
målet att locka fler unga till vår klubb.
Klubben sökte och beviljades Idrottslyftet från DSF som gjorde att skolorna runt de planerade
Nya Danspatrullskurserna i Oviken och Brunflo fick dansverksamhet. Under sept-okt
genomfördes hela 148 lekt på de 11 skolor i upptagningsområdet med ca 1.200 elever i åk.f-9.
Nov-dec fortsatte i samma stil med flera skolor som vi besökte.

Ekonomiredovisning 2017
2017 års verksamhet har varit i ungefär samma omfattning som 2016. Årets omsättning
uppgår till 1.152 tkr och för året redovisas ett överskott på 51 tkr. Det är fortsatt ett bra
intresse för våra danskurser, vilka är basen i vår verksamhet för att kunna jobba vidare med
aktiviteter i våra olika kommitte´er. Det ger möjlighet för våra medlemsaktiviteter och fortsatt
arbete med att utveckla klubben. Vi fortsätter att hyra lokaler av Furuparken, OSD och olika
hallar av Östersunds kommun, men är öppna för förslag på alternativ på bra lokaler till rimlig
hyra. Samarbetet med OSD och Ope IF fungerar bra.
Klubbens egna kapital uppgår vid årets slut till 1.129 tkr.
Bifogar resultaträkning för 2017 och balansräkning 2017-12-31 samt redogörelse av utfall per
kommitté för 2017.
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Fonderade medel för framtida kostnader enligt
balansräkningen

2017

2016

Sommardansskolan, ackumulerade överskott

6 646,00

52 222,00

Danspatrullen i skolan, ackumulerat överskott

91 988,00

99 772,00

Björns Lokalfond, motsvarande ökningen av
kursavgifterna från 2010

360 000,00

300 000,00

Summa fonderade medel

458 634,00

451 994,00

Förändring av klubbens egna kapital

Balanserad vinst Fonder

Årets resultat

Belopp vid årets ingång

685 390,82

-59 637,66

Beslut på årsmöte 2017

-59 637,66

451 994,00

59 637,66

Resultat 2017

50 888,92

Förändring av fonder
enligt ovan
Belopp vid årets utgång

-6 640,00

6 640,00

619 113,16

458 634,00

50 888,92

!
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Östersund Bugg &
Rock´n Roll Klubb
Årsredovisning 2017
Resultatredovisning
kommitté/aktivitet,
tkr
Utfall 2017, tkr
DM
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si
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lan skolan

A
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Intäkter
57
6

Danskurser

44

88
18
0

Medlemsavgifter
20

Bidrag
Inbetalda aktiviteter
Övriga intäkter

4

94

97
28

1

Kostnader
Anmälningsavg

-2

Licenser

-7

Tävlingsresor

-3

Avslutningar
-3

Medlemsaktiviteter
Möten/utvärderingar
Mat/förbrukning

-1
5

-5
-1
-5
-5

-4
9

-189
-1

-1

-1

-57
-9

Kläder

-18

-5

Material/musik

-34

-1

-5

-1
1

Årsmöte
Medlemskort
Styrelsekostnad

-1

Revision

-5

Tävlingsarr
Lokaler

-19
-2

Hemsida
Annonser
Reklam o pr

-1
89

-4
-2

-1

-1

-3
-1

-1

Tot
alt
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Kontorsmaterial

-1

Swingweb, Spotify

-1
4

Mobiltelefon
Porto
-4

Företagsförsäkringar
Övriga kostnader

-4
-4

Bankkostnader
Föreningsavg

-4
5

-1
-1
42

-11

Arvoden
Bilersättningar

-2

Resekostnader

-7

-1

-1

-1
1

-45

-51

-1
0

-13

-6

-7

-1
1

Sociala avg, Fora,
löneskatt

-5

Utbildning

-4

-1
-1

-13

-7

-1
-2
0

Ränteintäkter

Resultat

-18

-16

3
8
6

-1

-51

-5

-99

-7

Verksamhetsplan 2018
ÖBRK:s klubbmål
• Vi ska öka antalet tävlande för klubben

-1
-45 11

51
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• Vi ska öka antalet barn & ungdomar i klubben
• Vi ska öka den sociala trivseln genom att öka
antalet aktiviteter för medlemmarna
• Vi ska öka antalet dansande på medlemskvällarna

Aktiviteter för att nå klubbmålen
Tävlingskommittén ansvarar för att
•

Genomföra en Prova på tävling på en medlemskväll under hösten

•

Genomföra en R-tävling under året

•

Anordna en träning med Micteam hösten 2018

•

Fånga upp/prata med ungdomarna på Sommardansskolan

Kurs- Utbildningskommittén ansvarar för att
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•

I slutet av termin lägga ut information om kommande termins kursutbud både på
hemsida och facebook.
Planera och genomföra

•

Ungdomskurs i Bugg 10-16 år.

•

Buggkurser för vuxna i fyra steg samt en kurs där fokus ligger på att få till teknik,
flyt och musikanpassning "Dansa till musiken" samt en träningsgrupp med högre
kunskaps- och träningskrav där man även lägger in moment för att stimulera till
tävling.

•

West Coast Swingkurser i två steg samt några helger med externa ledare.

•

Foxtrotkurs i två steg.

•

Bjuda in deltagarna i nybörjarkurserna till medlemskvällarna vid rätt tillfälle och
sedan ta väl hand om dem de första gångerna de får delta genom att deras bekanta
kursledare finns på plats de kvällarna. Pusha för och informera om
medlemskvällarna på de övriga kurserna.

•

I samarbete med Medlemskommittén planera in terminsavslutning som sedan
Medlemskommittén ansvarar för.

•

Informera på kurserna om att vi har tävlingsverksamhet.

•

Tillsammans med tävlingskommittén erbjuda tillfällen att följa med och titta på
tävling samt att själv börja tävla.

•

Tillsammans med tävlingskommittén och funktionärer anordna "Prrova på tävling"
med olika klasser.

Medlemskommittén ansvarar för att
•

Besöka varje kurs och bjuda in till medlemskvällarna.

•

Genomföra en Jack & Jilltävling på en medlemskväll.

•

Ordna en 35 års jubileumsfest.

•

Ordna en Bussresa till dans i Sollefteå 28/4 och göra reklam för det i alla ÖBRK:S
forum.

•

Ordna Gemensam avslutning för kurser och medlemskväll (planeras tillsammans
med Kursledargruppen).
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•

Ordna Spontana sommaraktiviteter innan en sommardans t ex bjuda in medlemmar
till picknick och brännboll.

•

Ordna Julfest i samband med en dans vid kursernas höstterminsavslutning.

Materialkommittén ansvarar för att
•

Planera klart och beställa/köpa in beachflagga.

•

Köpa in skarvsladdsvindor och dator till Danspatrullen för skolan.

•

Visa/provtillfällen samt sälja och dela ut klubbkläder 2 ggr under året, VT + HT.

Sommardansskolan ansvarar för att
•

Planera och genomföra ett dansläger, under tiden 16 - 20 juni 2018, som riktar sig
till ungdomar i åldern 12 – 18 år.

Informationskommittén ansvarar för att
•

Hitta fler medlemmar som vill engagera sig i infokommittén.

Nya Danspatrullen ansvarar för att
•

Ordna en Familjeaktvitet.

•

Utbilda ledare för ålder 6-12 år.

•

Bilda en arbetsgrupp/kommitté för barn och ungdom, ålder 6-18 år (där man kan
samla ansvaret för Nya danspatrullen, Danspatrullen för skolan och
Sommardansskolan)
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Danspatrullen för skolan ansvarar för att
•

Planera och genomföra danstillfällen i skolorna för elever i alla åldrar, från 6åringarna i F-klass till ungdomar på Gymnasiet, med fokus på danserna bugg,
foxtrot och ibland gammeldans.

•

Samordna dansundervisning på flera närliggande skolor så dessa kan ha en
gemensam avslutande danskväll.

Östersund Bugg & Rock´n Roll
Klubb
Budget 2018 per kommitté/
aktivitet, tkr

Tävli Ku Rulls
ng
rs tol
Intäkter

Mater Informa
ial
tion

Medl
em

Dans
i
skol Sommardanss
an
kolan

Ad
m

Tot
alt
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60
5

Danskurser

40

90
18
0

Medlemsavgifter
Bidrag

0

Inbetalda
aktiviteter

20

30

70

140

Kostnader
Anmälningsavg

-8

Licenser

-5

Tävlingsresor
Avslutningar

-20
-3

-1

-14

Medlemsaktivite
ter

-200

Möten/
utvärderingar

-1
0

-10

Mat/förbrukning

-8

-10

-54

Kläder

-1
0

-3

-15

-60

-50

Material/musik
Årsmöte

-20

Medlemskort
Styrelsekostnad

-20

Revision

-6

Lokaler

-20
5
-2

Hemsida
Annonser
Reklam o pr

-5

-1

-10
-10

-1

Kontorsmaterial

-5
-1

Swingweb,
Spotify

-16

Mobiltelefon

-1

Porto

-1

Företagsförsäkri
ngar
Övriga
kostnader
Bankkostnader

-2

-5

-22

-6
-4
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Föreningsavg

-1

Arvoden

-1
40

Bilersättningar

-1
0

-45
-3

-45

-15 -10

-15

-10

-8

Resekostnader
Sociala avg,
Fora, löneskatt

-1

-15

-3

-1
5

Utbildning

-15

0

Ränteintäkter

Resultat

-33

40
4

-1

-51

-26

-83

-15

0

-1
95

0

!
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