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Ordförande har ordet
Under 2018 hade klubben 812 medlemmar. Det fortsatt höga antalet danssugna medlemmar vi har
ger goda förutsättningar att bedriva vår verksamhet. De intäkter detta ger till klubben möjliggör
större rörelsefrihet för alla typer av initiativ från kommittéer och eldsjälar.
Då 2018-års utvecklingshelg ej genomfördes så genomfördes en utvecklingshelg i Edsåsdalen i januari
2019 istället. Under denna helg deltog 22 aktiva från klubbens olika kommittéer och jobbade vi med
temat ÖBRK 2025.
Detta tema gav mycket inspiration och många idésprutor om hur vi ska jobba framöver. Innan
utvecklingshelgens genomförande hade styrelsen arbetat fram sex stycken inriktningsmål inför 2025.
Dessa blev:
Vi ska ha 1200 medlemmar
85% av våra medlemmar ska vara kursande
30% av våra medlemmar ska vara barn och unga
10% ska vara tävlande
Vi ska ta SM-guld
Dansens hus
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. Detta är även som ett litet tack för allt det engagemang som alla aktiva i olika funktioner ger
till vår klubb.
Fortsatt under 2019 har vi en utmaning med att inspirera fler barn och ungdomar att börja dansa i
klubben samt att locka fler medlemmar att börja tävla.
Anna Isvén
Ordförande ÖBRK
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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.

2000
Patrik Bengtsson
Per Wallin
Anna-Karin Jonsson
Marianne Norin
Göran Larsson
2004
Elisabeth Melander
Ulf Lindberg
Inga-Lill Silvander
2008
Bengt Arne Backlund
Jonas Englund
2012
Cathinka Qvenild

2016
Helene Ångström
Jan Lennartsson

2001
Susanne Gyllander
Krister Paglert

2002
Mia Lönn
Anette Jönsson
Mari Hansson
Marie Pettersson

2003
Erik Englund
Ingela Andersson
Jens Norrlund

2005
Gunilla Holmgren
Tommy Sjödin
Angela Murén
2009
Rickard Knutsson

2006
S-O Nilsson
Anna Myhr

2007
Sofia Lundeqvist
Henrik Backlund

2010
Lisa Söderberg
Håkan Sjöqvist
2014
Anders Grundahl
Åse Engström
Lars Wikström
2018
Eva Mattiasson
Helene Söderqvist

2011
Mats Mattiasson

2013
Marianne Wiklund
Susanne Olsson
Björn Lindman
2017
Alexander Flink
Jimmy Bergh
Pontus Sjöqvist

2015
Magnus Englund

2019
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Klubbidé, vision, värdegrund
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

”Dansglädje för alla”
Vår Värdegrund
Glädje och 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 och 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.
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Verksamhetsberättelse 2018
Medlemskommittén
Verksamhetsplan 2018
•
•
•
•

•

•

•

Besöka varje kurs och bjuda
in till medlemskvällarna
Genomföra en Jack & Jilltävling på en medlemskväll
Ordna en 35årsjubileumsfest
Ordna en bussresa till
Sollefteå 28/4 och göra
reklam för det i alla ÖBRKs
forum
Ordna gemensam avslutning
för kurser och medlemskväll
(planeras tillsammans med
kursledargruppen)
Ordna spontana
sommaraktivieteter innan
en dans
Ordna julfest

Utfall 2018
•
•

•
•

•
•
•

Vi besökte kurser under våren, ej under hösten
Vi genomförde tävlingsformen Jack & Jill både
vår och höst. Under våren var det 62 anmälda
deltagare och intäkterna gick oavkortat till
Maskrosbarnsfonden. Under höstens tävlings
var det 60 anmälda, intäkterna gick då till
Barncancerfonden.
35-årsfesten genomfördes på Sandviken när
dansbandet Mickeys spelade. 130 anmälda.
Bussresan till Sollefteå genomfördes ej pga få
anmälningar. Detta kan ha berott på den korta
anmälningstiden.
Den gemensamma avslutningen tillsammans
med kurs genomfördes ej.
Spontana sommaraktiviteter uteblev.
Julfesten innan den årliga Jannez-dansen
genomfördes.

Medlemskommittén har haft 17 sammanträden under 2018. Medlemkvällarna genomfördes
datumen 24/1-16/5 samt 29/8-12/12. Under verksamhetsåret har även ett medlemsmöte hållits.
Kommittén hade under hösten 2018 en kickoff i Åre.
Kommittén har under året bestått av följande personer:
Eva Mattiasson, Bo Kull, Gun Lundin, Einar Eriksson, Lovisa Andersson, Jonas Solberger, Peter
Elvsgård, Helene Söderqvist
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Kurs- och utbildningskommittén
Verksamhetsplan 2018
•
•

•
•
•

•

•

•
•

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
gånger 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 själva börja tävla.
Tillsammans med tävlingskommittén och
funktionärer anordna ”Prova på tävling”
med olika klasser.

Utfall 2018
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Erbjöds, men för få anmälda
Det tänkta kursutbudet för vuxna
har genomförts.
Veckokurs i WCS grundsteg 1 och 2
har genomförts. En workshop med
en extern ledare samt en intern
upptaktskväll har genomförts.
En fox nybörjare veckokurs under
våren samt helgkurs i fox nybörjare
och fox fortsättning har
genomförts under hösten.
Inbjudan till medlemskvällarna
genomfört.
Vårterminen avslutades med 35årsjubileumet som anordnades av
medlemskommittén. Höstterminen
avslutades med julfesten, också
anordnad av medlemskommittén.
Vi har informerat på våra kurser
om klubbens tävlingsverksamhet.
Vi har erbjudit tillfällen att följa
med och titta på tävlingar.
Vi har ej genomfört den tänkta
prova-på-tävlingen.

Under hösten genomfördes även en nybörjarkurs i Boogie Woogie med externa ledare.
Det har erbjudits träningstider både i Bugg och WCS.
Sju av kursledarna deltog i en intern kursledarutvecklingsdag på Frösö Park i början av december.
Inga nya kursledare eller funktionärer är utbildade under året.
Kurs och utbildningskommittén har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Lisa Söderberg, Alexander Flink, Pontus Sjöqvist, Magnus Englund, Jonas Englund, Susanne Gyllander,
Sandra Sjödin, Jimmy Bergh, Elisabeth Melander, Lars Olsson, Rebecca Ekstedt, Caroline Anundgård
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Tävling
Verksamhetsplan 2018
•

•
•
•

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

Utfall 2018
•

Mitten på 2018 avgick den kommitté som valde
aktiviteter för 2018. Den nya kommittén valde
att inte genomföra någon av aktiviteter som
den gamla kommittén satt upp.
Vi valde istället att göra ett styrdokument för
tävlande. I det dokumentet har vi olika
förhållningsregler vad som gäller för licenser,
anmälningsavgifter osv. Detta har inte funnits
på väldigt länge och vi tycker att det är viktigt
att klubben har tydliga regler på vad som gäller
för detta.

Tävlingskommittén har under verksamhetsåret bestått av Katarina Åström och Victoria Åsberg. Efter
skiftet består numera kommittén av Pontus Sjöqvist och Anna Bäärnhielm

Sommardansskolan
Verksamhetsplan 2018
•

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

Utfall 2018
•

Inför2018 gjordes en omstart av SDS med ett
delvis nytt namn; ”ÖBRK’s Sommardansskola”,
och en ny ledningsgrupp. Gruppen bestämde
sig för att byta lokal till Hansåkerskolan i
Stugun. För att bättre kunna marknadsföra
lägret bildades ett samarbete med
Danspatrullen för skolan. Nytt för året var även
ett samarbete med Parasporten vilket
resulterade i föreläsningar och prova-påaktiviteter, t.ex. rullstolsdans och
rullstolsbasket. Dessutom deltog SISU med
föreläsningar kring värdegrundsfrågor.

Ledningsgruppen för SDS har under verksamhetsåret bestått av: Bengt-Arne Backlund, Mattias
Ångström, Anette Jönsson, Mats Mattiasson, Mattias Johansson, Inga-Lill Silvander, Patrik Bengtsson

Danspatrullen i skolan
Verksamhetsplan 2018
•

•

Planera och genomföra
danstillfällen i skolorna för
elever i alla åldrar, från Fklass till gymnasiet med
fokus på danserna bugg,
foxtrot och ibland
gammeldans.
Samordna dansundervisning
på flera närliggande skolor
så dessa kan ha en
gemensam, avslutande
danskväll.

Utfall 2018
•

•

Danstillfällen i skolorna har genomförts. Det har
även tillkommit fler samarbeten som vi på
förhand inte räknat med, vilket är en väldigt
glädjande utveckling. Bland annat har
Frostviken inlett ett samarbete med Norli och
Sörli i Norge som även genererat till att vi får ha
lektioner för norska elever.
Genomförde gemensamma, avslutande
danskvällar.

Danspatrullen i skolan har under verksamhetsåret bestått av: Bengt-Arne Backlund
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Nya Danspatrullen
Verksamhetsplan 2018
•
•
•

Ordna en familjeaktivitet
Utbilda ledare för åldern 612
Bilda en arbetsgrupp för
barn/unga där man kan
samla ansvaret för Nya
Danspatrullen,
Danspatrullen för skolan och
Sommardansskolan.

Utfall 2018
•

På grund av för få engagerade i åldersgruppen
6-12 blev ingen av de planerade aktiviteterna
genomförda.

Nya Danspatrullen har under verksamhetsåret bestått av: Helene Ångström

Informationskommittén
Verksamhetsplan 2018
•

Hitta nya medlemmar som
vill engagera sig i
kommittén.

Utfall 2018
•

Flertalet personer har under året tillfrågats,
men utan positivt resultat.

Infokommittén har under verksamhetsåret bestått av: Lisbeth Tettli

Materialkommittén
Verksamhetsplan 2018
•
•

•

Planera klart och beställa
beachflagga.
Köpa in skarvsladdsvindor
och dator till Danspatrullen
för skolan.
Två tillfällen att prova och
köpa klubbkläder höst och
vårtermin.

Utfall 2018
•
•

Beställningen av beachflaggan är påbörjad, men
ej slutförd.
Klubbkläder till försäljning har erbjudits.

Under verksamhetsåret har man på uppdrag av styrelens genomfört en inventering av elektronik som
finns i klubbens ägo. Fortsatt investering i teknik har under året genomförts i form av diverse inköp,
så som ny ipad.
Materialkommittén har under verksamhetsåret bestått av: Anette Jönsson och Patrik Bengtsson
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Ekonomiredovisning 2018
2018 års verksamhet har varit i ungefär samma omfattning som 2017. Årets omsättning uppgår till
1.079tkr (föregående år 1.152 tkr) och för året redovisas ett överskott på 135 tkr (föregående år 51
tkr). Av årets överskott står Sommardansskolan och Dans i skolan för 73 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 kommittéer. Det ger möjlighet för våra medlemsaktiviteter och fo
rtsatt arbete med att utveckla klubben. Vi har fortsatt bra samarbete med Ope IF/Furuparken, OSD
och Östersunds kommun.
Klubbens egna kapital uppgår vid årets slut till 1.264 tkr.
Bifogar resultaträkning för 2018 och balansräkning 2018-12-31 samt redogörelse av utfall per
kommitté för 2018.

Fonderade medel för framtida kostnader enligt
balansräkningen

Sommardansskolan, ackumulerade överskott
Danspatrullen i skolan, ackumulerat överskott
Björns Lokalfond, motsvarande ökningen av
kursavgifterna från 2010

2017
99 248,00
72 664,00

2017
6 646,00
91 988,00

420 000,00

360 000,00

Summa fonderade medel

591 912,00

458 634,00

Förändring av klubbens egna kapital

Belopp vid årets ingång
Beslut på årsmöte 2018
Resultat 2018
Förändring av fonder
enligt ovan
Belopp vid årets utgång

Balanserad vinst
619 113,16
50 888,82

-133 278,00
536 724,08

Fonder
Årets resultat
458 634,00
50 888,92
-50 888,92
135 104,42

133 278,00
591 912,00

135 104,42
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Utfall 2018 per kommitté

15

Verksamhetsplan 2019
ÖBRKs inriktningsmål 2025
Under klubbens utvecklingshelg 2019 presenterade styrelsen sex mål
i syfte att bibehålla och utveckla klubbens attraktivitet framgent.

•
•
•
•
•
•

1200 medlemmar
85% kursdeltagande
30% av medlemmarna är barn/ungdomar
10% tävlande
SM-guld
Dansens Hus
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Kommittérnas aktiviteter för 2019
Medlemskommittén
Verksamhetsplan 2019
•
•
•
•

•
•
•
•

Utfall 2019

Jack & Jill-tävling under vår
och höst
Medlemskväll med levande
musik
Besöka kurserna och bjuda
in till medlemskvällarna
Försöka delta på olika
evenemang i syfte att
synliggöra klubben
Sommarfest med middag
och levande musik
Olika teman under
medlemskvällarna
Julfest på OSD
Två stycken medlemsmöten

Kurs- och utbildningskommittén
Verksamhetsplan 2019
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Utfall 2019

Erbjuda ungdomskurs i bugg
10-16 år
Erbjuda buggkurs i fyra steg
Erbjuda WCS-kurser i två
nivåer med interna ledare
varje termin, samt erbjuda
helgkurser i högre nivå med
externa ledare en gång per
termin
Erbjuda foxkurs minst
1ggr/termin
Hålla ledarledd tid på
medlemskvällarna
Anordna gemensam
kursavslutning varje termin
Informera och peppa på
kurserna om vår
tävlingsverksamhet
Utbilda nya kursledare och
vidareutbilda befintliga
Utbilda nya funktionärer
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Tävling
Verksamhetsplan 2019
•
•
•
•

Utfall 2019

Inspirationshelg för de
tävlande under våren
Testa på ”tävlingsträning”
under medlemskvällarna
Bjuda in till våra träningar
Prova på tävling under
hösten på medlemskväll

Sommardansskolan
Verksamhetsplan 2019
•
•
•

•
•

•

Utfall 2019

Öka deltagarantalet till 100
deltagare på SDS
Sänka deltagaravgiften
Samtliga deltagare ska
uppleva att lägret känns
tryggt och roligt
Större fokus på den sociala
dansen
Öka fokus på det sociala
arbetet som utförs av
KIS’arna
Förbättra samarbetet
mellan ledningsgrupp,
ledare och funktionärer

Danspatrullen i skolan
Verksamhetsplan 2019
•
•
•
•

Utfall 2019

Uttöka ledargruppen
Leta efter lämpliga
efterträdare
Fler fasta samarbeten med
skolor
Fler gemensamma
avslutningsdanser för
skolorna
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Nya Danspatrullen
Verksamhetsplan 2019
•
•
•
•

Utfall 2019

Byta namn på gruppen
Se över syftet med gruppen
Ungdomskoordinator?
Fler engagerade för
kategorin 6-12 år

Informationskommittén
Verksamhetsplan 2019
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Utfall 2019

Göra en grundlig
informationsutredning inom
klubben
Få in fler som vill vara
engagerade i
informationsbiten
Dela upp
informationsbitarna på fler
Teknikutbildning i samråd
med materialkommittén
Fler Facebook-tävlingar
Lägga mer pengar på att
marknasföra klubben via
sociala medier
Marknadsföringsfilm
Instagramkonto
Gå någon av IdrottOnlines
utbildningar för hemsida

Materialkommittén
Verksamhetsplan 2019
•
•
•

Utfall 2019

Sälja klubbkläder 2ggr/år
Slutföra inköp av
beachflaggor
Inköp av dator till
Danspatrullen i skolan
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Budget 2019 per kommitté
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