Verksamhetsberättelse för Swingkatten 2003
Året inleddes starkt med den första upplagan av Vinterlägret. Att hålla ett så stort arrangemang
som ett helgläger med tillresta såväl lärare som deltagare är en stor utmaning, särskilt för en så
ung förening. Trots detta fungerade allt utmärkt. Här ska organisatörerna ha en stor eloge. Lägret
genomfördes utan en enda fatalt problem, imponerande!
Kursverksamheten fortsatte att växa. I lindy hölls dubbla nybörjarkurser under våren och till följd
av detta dubbla nybörjarmedel-kurser till hösten. Steppkurserna fortsatte såväl vår som höst med
tre kurser. Under hösten hölls även den första kursen i balboa, i samarbete med Norrlands
Nation.
Till följd av att kurserna blivit så populära har lärare börjat bli en kritisk resurs. Visserligen har vi
lärare som är kompetenta att hålla samtliga nivåer, men vi har inte tillräckligt många. För att råda
bot på detta kördes under våren en internkurs för dansare som ville satsa lite mer, t ex hålla
kurser. Styrelsen avsatte även extra medel till lärarutvecklingsfonden för att denna ska kunna
täcka utbildning och utveckling för blivande lärare.
Swingkattens medverkan i KulturNatten utökades detta år då Sanslös Swing ombads hålla en
halvtimmas show i Vinterträdgården, en av de av kommunen arrangerade officiella scenerna;
onekligen ett erkännande. Non-Stop-Lindy-Hop hade till detta år flyttat till torget mellan Forum
och Åhléns, vilket innebar betydligt minde ljudkonkurrens från grannarrangörerna än tidigare år.
Trots flytten hittade besökarna dit och trängseln kring uppvisningarna tog sig till och med uttryck
i att åskådare klättrade upp i lyktstolpar.
En medlem har under året avsagt sig sitt medlemskap.
Under året slutfördes den första stadgerevisionen, stadgarna är nu tämligen väl i fas med
föreningens verksamhet och organisation. Vi kan nu återuppta diskussionerna med
Danssportsförbundet om medlemskap, vilket kommer att kräva vissa ändringar av stadgarna.
Styrelsen har under året bestått av ordförande Dan Johnsson, kassör Maria Kallvi och
ledamöterna Anna Carlsson respektive Erik Terenius.
Och återigen lämnar Swingkatten verksamhetsåret med en cliff-hanger! Denna gång är det
Sanslös Swing som ligger i slutfasen av ett spännande samarbete med sånggruppen Bar-B-Q och
bandet Danny and the Cappers. Detta kommer i slutet på januari att resultera i showen SwingJam
sätts upp på Skandiascenen under en intensiv helg.
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