Policy för ideellt respektive arvoderat arbete
Föreningen
Swingkatten är en ideell förening med syfte att främja swingdans som idrott och kulturyttring.
Föreningen ska även verka för främjandet av den musik och kultur som är förknippad med
swingdansen.
Som i alla ideella föreningar är grunden för verksamheten medlemmarnas intresse och engagemang.
Verksamheten ska inte vara vinstdrivande och i huvudsak bedrivas genom medlemmarnas ideella
arbete. Vissa uppdrag inom föreningen kräver dock att de som åtar sig dem ägnar en ansenlig del av
sin fritid åt föreningen. I vissa fall förutsätter uppdraget också särskilda kunskaper, färdigheter och
erfarenheter som gör att vem som helst inte är lämpad.
För att kunna engagera lämpliga personer i dessa typer av uppdrag är det nödvändigt att föreningen
kan erbjuda olika typer av fördelar och förmåner. Förmånerna ska inte ses som en ersättning för
utfört arbete men ändå få de aktiva medlemmarna att känna att de är viktiga för föreningen och dess
verksamhet. Värdet av förmånerna ska vara så avvägda att de motiverar och inspirerar medlemmar
att åta sig uppdragen samtidigt som de inte lockar personer som i första hand vill få del av
förmånerna utan att ha ett starkt intresse för uppdraget.
Det finns inte något uttryckligt förbud mot att lön eller arvode som är direkt kopplat till en
arbetsinsats betalas ut till en föreningsmedlem. Det bör däremot bara ske i undantagsfall och när det
finns goda skäl. Det kan till exempel handla om en erfaren lärare som inte är så aktiv inom föreningen
längre men som Swingkatten ändå vill anlita. Reglerna ska inte heller hindra att föreningen accepterar
ett fördelaktigt anbud på grund av att en medlem har intressen i företaget som ger anbud.
När förmånerna bestäms bör utgångspunkten vara att medlemmen om möjligt ska ges förmåner
inom det verksamhetsområde han eller hon är aktiv inom. Det ger en naturlig koppling mellan
uppdraget och förmånen och kan i någon mån ses som en kompensation för ”det en missar” genom
det ideella arbetet.
Föreningen har en utvecklingsfond som ger blivande och befintliga lärare samt funktionärer inom
andra områden som kräver särskild kompetens, möjlighet till ersättning för utbildning.
Förutsättningen för att beviljas bidrag ur fonden ska vara att fortbildningen kan komma föreningen
tillgodo på något sätt och mottagaren har för avsikt att fortsätta sitt engagemang inom Swingkatten .

Funktionärsgrupper inom Swingkatten och deras förmåner
Styrelseledamöter och suppleanter
Det är viktigt att styrelsemedlemmar deltar i föreningens aktiviteter för att vara tillgängliga för
medlemmarna, fånga upp åsikter och förstå verksamheten.
 Fritt inträde till samtliga av föreningen arrangerade socialdanser och motsvarande
arrangemang, inklusive sådana som äger rum i samband med Vinterlägret, SBW eller
motsvarande.

 Fritt inträde till samtliga shower, föreställningar och andra tillställningar öppna för
allmänheten där föreningen på något sätt medverkar oavsett om föreningen är arrangör eller
inte
 Garanterad plats på fest i samband med Vinterläger och motsvarande föreningsfester,
ordinarie kuvertpris ska dock betalas
 Garanterad plats på kurser som föreningen arrangerar förutsatt att kursanmälan görs under
öppen anmälan. Ordinarie kurspris ska dock betalas.
Hedersmedlemmar
Hedersmedlemmar utses av årsmötet. Det är personer som under lång tid och med stort
engagemang bidragit till föreningens utveckling.
 Fritt medlemskap på livstid
 Fritt inträde till samtliga av föreningen arrangerade socialdanser och motsvarande
arrangemang, inklusive sådana som äger rum i samband med läger
 Garanterad plats och fritt inträde på fest i samband med läger och föreningsfester
Lärare
Kursverksamheten är kärnan i Swingkattens verksamhet och det som utgör grunden för föreningens
goda ekonomi. Utan en väl fungerande kursverksamhet skulle mycket av den övriga verksamheten
förmodligen inte kunna bedrivas i samma omfattning som idag.
Swingkatten eftersträvar god kvalitet och nöjda elever på sina danskurser. För att uppnå detta krävs
duktiga och motiverade lärare som är beredda att lägga ned mycket tid på att förbereda och
genomföra undervisningen. Det ligger i föreningens intresse att lärarna fortbildas såväl inom sina
respektive danser som i danspedagogik och andra ämnen som de kan ha nytta av som lärare.
Föreningen ska eftersträva att undervisningen bedrivs av ideellt arbetande föreningsmedlemmar.
Ibland saknar föreningen kompetenta lärare och behöver då anlita externa lärare. Dessa ersätts med
kontant lön. I vissa fall kan det även finnas behov att tillåta ersättning i form av kontant lön till lärare
som är medlemmar i föreningen. Det kan till exempel handla om personer som inte längre är så
aktiva i föreningen men som vi ändå vill anlita som lärare.
 Ideella lärare har möjlighet att söka medel ur utvecklingsfonden enligt reglerna för denna
Showgrupper
Showgrupper bidrar till att inspirera och underhålla föreningens medlemmar och är en viktig del av
föreningens marknadsföring. Medlemmarna i föreningens showgrupper förutsätts vara med i
gruppen på grund av ett eget intresse för showande. Föreningen bekostar showgruppernas
träningslokaler i rimlig omfattning och förväntar sig att showgrupperna uppträder för medlemmar
och allmänhet några gånger per termin. De pengar som grupperna tjänar på egna gig disponerar de
själva t ex för scenkläder och annan utrustning som behövs för verksamheten.
 Möjlighet att söka medel ur utvecklingsfonden enligt reglerna för denna
Träningsvärdar
Träningsverksamheten är betydelsefull för föreningen då den innebär ett stort mervärde för våra
medlemmar. Uppdraget som träningsvärd innebär ett stort ansvar och är relativt tidskrävande då
utrustning ska transporteras mellan träningslokaler och nycklar och utrustning lämnas över mellan

träningsvärdarna. Ansvaret som träningsvärd ska därför kunna delas mellan 2-4 personer över en
termin. Om värdskapet löses på ad hoc basis utgår inga förmåner. Förmåner för träningsvärdarna
kopplas till näraliggande verksamhet (kurser).
 Träningsvärdar har förtur på kurser i Swingkatten under innevarande och kommande termin
förutsatt att kursanmälan görs under öppen anmälan.
 Träningsvärd som burit ansvar för träningar (en veckodag) under en hel termin får gå en
gratis kurs inom Swingkatten följande termin.
 Träningsvärd som delat på ansvaret (en veckodag) med 1-3 andra personer under en termin
får 50% rabatt på en kurs inom Swingkatten följande termin.
Swingkvällsgruppen och övriga socialdansarrangörer
Swingkvällar, Cats’ corner, Boogie Woogie-kvällar, Balboakvällar och liknande arrangemang är en
viktig del av föreningens själ och uppskattas mycket av medlemmar och externa besökare. Deras
genomförande bygger på att det finns medlemmar som vill driva verksamheten ideellt. Sådant
engagemang innebär ofta att ens egen möjlighet att dansa begränsas.
 Fritt inträde och fritt fika på det arrangemang en är ansvarig för.
 Fritt inträde på Swingkvällar för Cats’ Corner-samordnare.
Ljus- och ljudtekniker
För att fungera som ljus- eller ljudtekniker krävs särskilda kunskaper. Det är kompetenser som är
viktiga för föreningen eftersom alla våra större arrangemang är beroende av fungerande teknik.
Förmodligen har den som arbetar med tekniken begränsade möjligheter att själv dansa.
 Fritt inträde till det arrangemang en arbetar under.
 Möjlighet att söka medel ur utvecklingsfonden för ljus-, ljud- eller annan teknikrelaterad
utbildning.
DJ:s
Duktiga DJ:s är en viktig förutsättning för alla Swingkattens socialdansaktiviteter. För att fungera som
DJ krävs omfattande kunskaper om musik. Ofta har den som DJ:ar själv begränsad möjlighet att
dansa.
 Fritt inträde till det arrangemang en arbetar under.
 Möjlighet att söka medel ur utvecklingsfonden enligt reglerna för denna.
Projektgrupper för Vinterläger, SBW och liknande
Stora arrangemang av typen Vinterlägret och Sweden Balboa Weekend kräver omfattande planering
och långvarigt förarbete. De som ingår i projektgruppen för ett sådant arrangemang lägger ned
mycket arbete under en lång tid samtidigt som de under arrangemanget är upptagna med att se till
att allt fungerar och inte har möjlighet att själva delta i lika stor utsträckning.
 Projektgruppsdeltagare erbjuds ersättning för kursavgiften på ett motsvarande läger. Denna
kostnad ska ingå i budgeten för projektet.
För övriga funktionärer under denna typ av läger ska projektgruppen själv utforma ett förmånssystem
som gör det möjligt att rekrytera volontärer. Förmånerna måste dock stå i rimlig proportion till

arbetsinsatsen och harmonisera med förmåner som ges för annat arbete inom föreningen. De
förmåner som ges av Swingkvällsgruppen kan tjäna som en god förlaga.
Lokalansvarig
Föreningens lokalansvariga samordnar alla föreningens bokningar av kommunens lokaler. Detta
innebär ett stort ansvar och en avsevärd arbetsinsats. Förmåner för lokalansvarig kopplas till
näraliggande verksamhet (kurser).
 Lokalansvarig har förtur på kurser i Swingkatten under innevarande termin förutsatt att
kursanmälan görs under öppen anmälan.
 Lokalansvarig som innehar posten under ett helt år får gå en gratis kurs inom Swingkatten.
Samtliga funktionärer
 Enklare mat eller fika vid protokollförda möten i föreningens regi (ej på café eller restaurang).
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