Uppsala, 13:e mars 2007

Verksamhetsberättelse för Swingkatten 2006
Medlemmar
Föreningen hade under året 580 medlemmar, med majoriteten av medlemmarna inom
åldersgruppen 21-40 år. Köns- och åldersfördelningen framgår ur nedanstående tabeller.
Alla (aktiva medlemmar)
0-6 7-12 13-20 21-40 41+ Tot
Män
14 187 58 259
Kvinnor
1
26 247 47 321
Totalt
1
40 434 105 580
Ledare Swingkatten (aktiva medlemmar)
0-20 21-40 41-60 61+ Tot
Män
8
8
Kvinnor
9
9
Totalt
17
17
Styrelse (aktiva medlemmar)
0-20 21-40 41-60 61+ Tot
Män
3
1
4
Kvinnor
2
1
3
Totalt
5
2
7

Föreningsmöten
Under året hölls tre protokollförda föreningsmöten, årsmötet den 4 mars och ett
valmöte den 12 december. På valmötet återvaldes sex av de sju styrelsemedlemmarna,
och en ny tillkom. I enlighet med de nya stadgarna utsågs dessutom två personer till
valberedningen. Revisor under året var Anna Carlsson.

Styrelsen
Styrelsen bestod under året av Johannes Schmidt som ordförande och Henrik Eriksson,
Annette Simonsson, Erik Terenius samt Una-Maria Hållbus som ledamöter. Suppleanter
var Jonny Posjnov och Leelo Keevallik. Una-Maria Hållbus fortsatte som kassör till den
1/3, då hon ersattes av Erik Terenius.

Våren 2006
Vinterlägret
Vinterlägret arrangerades för fjärde gången 27-29/1, och hade denna gång 209 deltagare.
Instruktörer var Peter Loggins, Joseph Sewell & Trisha Purville, Frida Segerdahl &
Sakarias Larsson, Hanna Zetterman & Mattias Lundmark. För andra året i rad erbjöds en

Verksamhetberättelse för 2006-1.doc, sid 1 / 5

Swingkatten
http://www.swingkatten.org
Organisationsnummer: 81 76 06 - 56 32

Uppsala, 13:e mars 2007

heldag med balboakurser på fredagen. Lägret smygstartade med en gratiskurs med Peter
Loggins på Vaksalaskolan. På fredagen hölls en danskväll på Grand, och Lindy Hopkurserna startades på lördagen. På lördagkvällen bjöd Svenska showorkestern
Phontrattarne på underhållning och spelade upp till dans. Lägret avslutades med en
avspänd tedans efter kursernas avslut.
Kurser
I lindy hop hölls under våren 2 nybörjarkurser, 2 för nybörjarmedel och en var för
nivåerna medel och medelavancerad.
Under våren hölls även en nybörjarkurs i lindy för undomar, samt en
ungdomsworkshop.
Under våren gavs en helgkurs i lindy för nybörjare, samt temakurser i Charlston och
praktisk Musikteori.
I balboa hölls en nybörjarkurs och en fortsättningskurs under våren och för de mer
erfarna anordnades en heldagsworkshop i maj.
Steppkurserna hölls under våren i tre nivåer, grön I, grön II och gul, från nybörjare till
medelnivå.
Träningar
Två öppna träningstillfällen i veckan erbjöds för medlemmarna under våren.
Träningarna på tisdagen var samtidigt extra repetitionstillfällen för nybörjarna.
Swingkvällar
Under våren arrangerades fem swingkvällar.
1. 21 januari (med Dj Mohan Pakkurti (Stockholm) och Dj Chris Lee (Sacramento,
CA), och en gratis prova-på-kurs i balboa),
2. 4 mars (med Swingkattens swingjockeys),
3. 22 april (med Hasse Ling and his syncopators of Swing),
4. 21 may (Swingkväll Light, med Socialdans, soffmys och biljardspel), samt
5. 28 maj med kända Uppsalaprofilen Ulf Johansson Werre och hans band.
Dansens Hus
Under våren deltog Swingkatten i tre arrangemang vid Dansens hus, i samarbete med
NBV.
Tillsammans med Uppsala Sportdansklubb (USDK) erbjöd vi den 18 februari prova-påkurser i Jive och lindy, innan kvällen fortsatte med dansmusik på två dansgolv.
Tillsammans med Philochoros erbjöd vi den 6 maj prova-på-kurs i polska följt av dans
till levande folkmusik (UddaJämt) i ena salen och swingjocky i den andra.
Tillsammans med Studio-K erbjöd vi den 25 maj först prova-på-kurser i balboa och
Rueda de Casino, och senare på kvällen två dansgolv med swingmusik och latinska
rytmer.
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Bryggdans
För tredje året i rad arrangerades bryggdans vid bryggan i Stadsträdgården. Ett enkelt
arrangemang där någon tog med bandspelare och musik där alla kan dansa och ha
picknick. Vi fick en del förfrågningar från förbipasserande personer som ville veta mer
om dansen. Lyckligtvis plurrade ingen i ån i år heller.
Medieuppmärksamhet
Det starka allmänintresset av dans har gynnat Swingkattens kursverksamhet, och
föreningen fick extra uppmärksamhet t ex genom ett stort reportage i lokaltidningen
UNT, där an tvåsidig bild var tagen på en tisdagsträning på Vaksalskolan. Det harr dock
varit svårare att väcka tidningens intresse för våra evenemang.

Hösten 2006
Utflykt med Lennakatten
Den 27 augusti ordnade Swingkatten den andra årliga utflykten med ångtåget
Lennakatten. Medresenärerna uppmuntrades att klä ut sig i 20-talsstil. Färden gick till
Kopphagens festplats vid Länna Station. Marielunds station, där bandet Canal Street
Syncopators spelade upp till dans.
Kulturnatten
Den 9 september var det åter dags för föreningens deltagande i KulturNatten.
Evenemanget har funnits sedan 1989, och Swingkatten har medverkat med sitt Non stop
Lindy Hop sedan flera år. Denna gång samarbetade vi med bandet Sweet Emma and the
Mood Swingers som spelade livemusik i en timme. Swingkattens showgrupp Sanslös
Swing hade två framträdanden under kvällen, och däremellan och efteråt erbjöds tillfälle
till social dans för alla intresserade.
Sweden Balboa Weekend
Sweden Balboa Weekend (SBW) anordnades för första gången 22-24/9. Detta
internationella balboaläger med två dagars kurser och tre danskvällar drog 110
deltagare, och var en stor framgång. Evenemanget är ett samarbete med Swedish Swing
Society och skall enligt planerna ordnas i Stockholm år 2007. Föregångaren till SBW,
Uppsala Balboa Weekend ordnades augusti 2004.
Instruktörer var Valerie Salstrom & Marty Klempner (USA), Mia Goldsmith & Yoshi
Uemura (USA), Trina Dobbs & Janne Holmberg (Sverige), Jennie Norrman & Jonas
Pettersson (Sverige).
På lördagkvällen spelade Tommy Löbel Band på Grand.
Kurser
I lindy hölls under höstterminen hölls 3 nybörjarkurser, 2 nybörjarmedel och en vardera
av nivåerna medel och medelavancerad. Under hösten gavs också endagskurser i
Autentisk Jazz på lägre och högre nivå.
Under hösten hölls både en nybörjarkurs och en fortsättningskurs i lindy för ungdomar.
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Swingkattens första nybörjarkurs i Boogie Woogie gavs under hösten.
Under hösten gavs en nybörjarkurs och en fortsättningskurs i balboa/bal-swing.
Dessutom hölls en instruktörsutbildning i balboa under hösten.
Steppkurser kunde inte erbjudas eftersom vi inte lyckades hitta en kurslokal.
Träningar
Två öppna träningstillfällen i veckan erbjöds för medlemmar under hösten. Träningarna
på tisdagen var samtidigt extra repetitionstillfällen för nybörjarna. Sedan hösten finns
instruktörer på plats vid varje träningstillfälle.
Dansens Hus
Under hösten deltog Swingkatten i två arrangemang vid Dansens hus, i samarbete med
NBV.
Tillsammans med Studio K erbjöd vi den 18 november prova-på-kurser i lindy, balboa
och bluesdans. På de två dansgolven spelades swing, blues och argentinsk tango.
Tillsammans med Happy Feet Linedancers erbjöd vi den 2 december ett extratillfälle för
nybörjarkursen in lindy, följt av två dansgolv med swingmusik och line dancing.
Swingkvällar
Förutom de danstillfällen som erbjöds i samband med Sweden Balboa Weekend och
Dansens Hus anordnades den 14 oktober och 2:a december ytterligare swingkvällar på
Grand under hösten.

Övrig Verksamhet
Danssportförbundet
Swingkattens representanter i Upplands dassportförbund (UDF), Erik Terenius
(ordinarie) och Johannes Schmidt (suppleant) deltog i styrelsemötena, varav ett hölls i
Enköping tillsammans med företrädare för SISU, idrotssförbundets studieförbund.
Tävlingar
Swingkattens tävlingsverksamhet är fortfarande mycket begränsad. Susanne Maal
Kärsrud deltog i flera tävlingar och var kontaktperson för andra tävlingsintresserade
föreningsmedlemmar.
Ungdomsverksamhet
Kurser för ungdomar hölls både under hösten och våren. Under våren anordnades
dessutom en workshop i lindy speciellt för ungdomarna.
Sanslös Swing
Föreningens showgrupp, Sanslös Swing, har förlorat en del medlemmar, och
verksamheten har blivit mindre andra halvåret. Gruppen har gjort shower både inom
föreningen och på diverse privata fester.
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Swingweb
Det administrativa system som Swingkatten nyttjar (Swingweb) har ökat markant i
funktionalitet. Eftersom det inte var möjligt att fortsätta bedriva utvecklingen i sin
nuvarande omfattning på ideell basis valde den utvecklaren Erik Terenius att driva
systemet på kommersiell basis. Swingkatten får fortsätta nyttja Swingwebben utan
kostnad. Swingkatten bidrar till drift och utveckling genom tester och en intensiv dialog.
Under början av hösten anslöts fler föreningar till systemet.

Klubb Dekadans
I föreningens regi startade under hösten Klubb Dekadans som erbjuder regelbundna
socialdanstillfällen. Under hösten anordnades 14 sådana danser vid Västgöta Nation på
tisdagkvällarna. Kvällarna har varit mycket välbesökta och uppskattade av
föreningsmedlemmarna och gäster från Stockholm. Initiativet för klubbverksamheten
kom från engagerade medlemmar.

Engagera fler föreningsmedlemmar
För att avlasta de hårdast arbetande medlemmarna och väcka intresse för engagemang i
föreningen ordnades 4 november en brunch på Västgöta Nation. De deltagande
medlemmarna bjöds på fika. Flera av personerna som kom är numera mycket aktiva
som arrangörer för Swingkvällar.

Utblick
Föreningen frodas, och, som framgår av denna verksamhetsberättelse, har en hel del nya
verksamheter tillkommit under året. Medlemsantalet har växt även år 2006, och de
engagerade ser hela tiden nya intressanta frågor som behöver hanteras.
Balboaverksamheten är stabil och finansierar sig själv. Uppsala är ett centrum för
balboadansen i Sverige, mycket tack vare ett stort engagemang bland instruktörerna och
en fungerande återväxt. Steppkurserna lider av lokalproblem. Samarbetet med andra
dansföreningar i Uppsala på Dansens Hus har svalnat under hösten, där Swingkatten ser
att vi inte har tillräckligt många engagerade medlemmar för att föreningen skall kunna
vara mer aktiv.
Medlemmarnas engagemang är fortfarande en kritisk fråga, och föreningens fortsatta
tillväxt styrs i stor utsträckning av det. Vi har brist på instruktörer, vilket leder till att vi
inte helt kan svara mot efterfrågan efter kurser. Därför kan en del arbete behöva göras
för att sprida intresset och engagemanget till fler medlemmar. Dekadans-initiativet är
mycket uppskattat och inger oss gott hopp om föreningens framtid.
Swingkattens styrelse
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