Verksamhetsberättelse för Swingkatten 2002
År 2002 kommer förmodligen att förbli det mest expansiva året i Swingkattens historia,
åtminstone i relativa termer. Föreningens storlek ökade med 19 200 %, omsättningen med
1 000 000 % och verksamheten tusenfaldigades, minst. Nåväl, detta ska väl inte vara så svårt för
en nystartad förening som bara hunnit med att ha en enda aktivitet: mötet då föreningen
grundades.
Swingkatten inledde våren med det den föresatt sig: att skapa bättre förutsättningar för att sprida
intresset för swingdanser. Första steget var att anordna tillfällen att dansa, vilket möjliggjordes
genom att vi ett samarbete med kommunen fick tillträde till Grand. Tack vare detta samarbete
arrangerades tre synnerligen välbesökta kvällar, en verksamhet som fortsatte även under hösten. I
samband med detta inleddes även ett givande samarbete med Uppsalas musiker.
Nästa steg i Swingkattens utveckling kom i slutet av våren då ett antal entusiastiska och erfarna
dansare erbjöd sig att börja hålla lindy-kurser i Swingkattens regi. Försiktigt hölls några entillfälles temakurser, vilket föll väl ut. Till hösten växte denna verksamhet till fullödiga kurser och
Swingkatten erbjöd kurser i lindy på flera nivåer, från nybörjare till avancerat. Under hösten hölls
även de första kurserna i stepp, i tre nivåer riktade mot allt från grönaste nybörjare till rutinerade
steppare. Genom dessa kurser kom närmare tvåhundra dansare att ansluta sig till föreningen.
För att inte administrationen kring dessa växande kurser ska bli helt oöverstigligt på sikt
påbörjades under hösten projektet SwingWeb. Detta webb-system utvecklas ideellt av
medlemmarna för att förenkla det administrativa arbetet.
Tillfälle till träning har medlemmarna haft under de öppna träningar som vi haft två gånger i
veckan. På tisdagar har det även funnits extra tillgång till instruktörer för dem som går
nybörjarkursen och behöver hjälp, råd och tips.
Under året anslöt sig även showgruppen Sanslös Swing till föreningen. Dessa genomförde ett
antal uppvisningar på disputationsfester, födelsedagskalas, företagsfester och liknande. I större
sammanhang uppträdde de på Maja Gräddnos-loppet, Alla barns dag samt på Bagerimässan.
Swingkattens Non-Stop-Lindy-Hop var ett synnerligen uppskattat inslag under KulturNatten.
Stundtals var det svårt för besökare som ville passera att tränga sig förbi folksamlingen som
samlats kring det provisoriska dansgolvet. Extra trångt var det givetvis vid uppvisningarna av
Sanslös Swing eller Cool Kittens: uppvisningsgruppen för alla intresserade.
Styrelsen har under året bestått av ordförande Dan Johnsson och kassör Maria Kallvi. Enligt
stadgarna har ordförande utslagsröst vid lika röstetal, detta har dock inte utnyttjats: styrelsen har
varit enig i samtliga beslut.
Sammanfattningsvis har Swingkatten under detta sitt första fullständiga år vuxit från nästan
ingenting till en fullstor förening med träningar, kurser och sociala evenemang. Och resan är inte
slut … när verksamhetsåret 2002 avslutas pågår för fullt förberedelserna för nästa stora projekt:
den första upplagan av Vinterlägret.
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