Uppsala, 26:e februari 2008

Verksamhetsberättelse för Swingkatten 2007
Medlemmar
Föreningen hade under året 662 medlemmar, med majoriteten av medlemmarna inom
åldersgruppen 21-40 år. Köns- och åldersfördelningen framgår ur nedanstående tabell.
Medlemmar hela året 2007
0-6 7-12 13-20 21-40 41+ ?

Tot

Män

14

207

64 14

299

Kvinnor

32

265

52 14

363

Totalt

46

472 116 28

662

Föreningsmöten
Under året hölls två protokollförda föreningsmöten, årsmötet den 3 april och ett
valmöte den 8 december. På valmötet återvaldes tre av de sju styrelsemedlemmarna,
och fyra nya tillkom. I enlighet med de nya stadgarna utsågs dessutom två personer till
valberedningen. Revisor under året var Bengta Östborn och revisorssuppleant var Dan
Bergh Johnsson.

Styrelsen
Styrelsen bestod under året av Johannes Schmidt som ordförande och Henrik Eriksson,
Annette Simonsson, Erik Terenius samt Malin Ljungberg som ledamöter. Suppleanter
var Jonny Posjnov och Leelo Keevallik. Henrik Eriksson var under året vice ordförande,
Erik Terenius kassör och Malin Ljungberg sekreterare.
Under året höll styrelsen 12 protokollförda möten; 11/1, 26/2, 11/3, 3/4(årsmöte), 15/4,
15/5, 10/6, 28/6, 14/8, 4/9, 1/10, 25/11 8/12 (valmöte) och 11/12.

Våren 2007
Vinterlägret
Vinterlägret arrangerades för femte gången 2-4/2, och hade denna gång 192 deltagare.
Externa instruktörer var Joseph Sewell & Trisha Purville, Frida Segerdahl & Peter
Loggins, Eva Lagerqvist & Eddie Jansson, samt Hasse Mattsson & Marie Nahnfeldt.
Lägret var, precis som de tidigare åren, fullbokat och mycket uppskattat.
Kurser
I Lindy Hop hölls under våren 2 nybörjarkurser, 2 för nybörjarmedel och en kurs på
medelnivå. Dessutom hölls en nybörjarkurs i Lindy Hop för avancerade dansare. Under
våren hölls även en nybörjarkurs och en fortsättningskurs i Lindy Hop för undomar.
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I Lindy Hop hölls även temakurserna ”Inside Turns” och ”Lyft i Dansen” den 3 och 4
mars, samt en kortkurs med Åsa Palm och Daniel Heedman 21-22 april.
I Balboa hölls en nybörjarkurs och en fortsättningskurs under våren och även i Balboa
Swing hölls en nybörjarkurs och en fortsättningskurs.
Kompetensutveckling
En intensivkurs i tango för Lindy Hopdansare hölls som vidareutbildning för
ledargruppen. Denna kurs hade 12 deltagare.
Träningar
Två öppna träningstillfällen i veckan, varav ett med träningsvärd, hölls för medlemmar
under våren.
Swingkvällar
Under våren arrangerades fem swingkvällar.
1. 10 mars med musik av Roger Nordling och hans band,
2. 21 april med musik av Hasse Ling och hans Syncopators of Swing samt
3. 19 maj med Swingjockeymusik.
Klubb Dekadans
Under tisdagarna arrangerade föreningen 15 socialdanstillfällen med DJ på Västgöta
nation genom Klubb Dekadans. I samband med detta erbjöds också en nybörjarkväll (20
mars) och en prova-på-kurs (22 maj).
Uppsala Dansfestival
Vid Uppsala Dansfestival på Flustret den 6-9 juni deltog Swingkatten under två kvällar,
den 6 och 7, med prova-på-kurser och musik till DJ.
Bryggdans
För fjärde året i rad arrangerades under sommaren bryggdans ett antal gånger vid
bryggan i Stadsträdgården. Detta är ett enkelt arrangemang där någon tar med
bandspelare och musik där alla kan dansa och ha picknick.
Medieuppmärksamhet
Det fortsatt stora intresse av dans och Lindy Hop har åter gett föreningen god
uppmärksamhet i media. Klubb Dekadans omnämns i Västgöta Nations egen tidning, i
Uppsala Nya Tidning (på Kaktussidorna om ungdomsverksamheten), i tidningen
Hennes och i Uppsalatidningen samt i Uppsala Biz & Art.
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Hösten 2007
Utflykt med Lennakatten till Kopphagens 80-årsjubileum
Den 26 augusti ordnade Swingkatten den tredje årliga utflykten med ångtåget
Lennakatten. Medresenärerna uppmuntrades att klä ut sig i 20-talsstil. Färden gick till
Kopphagens festplats vid Länna station. Där firade Swingkatten, tillsammans med
Byalaget, Kopphagens 80-årsjubileum vid den nyrenoverade dansbanan. Canal Street
Syncopators bjöd på levande musik, och Byalaget höll i caféet, där kaffe med dopp, och
även en enklare måltid erbjöds till självkostnadspris.
Swingkatten höll en kort Lindy Hopuppvisning, och gav två prova-på-kurser i
Charleston, en för vuxna och en för ungdomar.
Kulturnatten
Den 8 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 samarrangerade vi med Uppsala Bugg and
Swing Society. Bandet Sweet Emma and the Mood Swingers som spelade livemusik
mellan 18 och 19 och Palladium spelade mellan 20 och 22. Flera grupper hade
framträdanden under kvällen: Sanslös Swing, nybildade gruppen MessAround, gruppen
Svängfabriken och Jennie och Jonas med en uppvisning i Balboa. Prova-på-kurser i
Bugg och Lindy Hop erbjöds både på eftermiddagen och kvällen, och däremellan och
efteråt erbjöds tillfälle till social dans för alla intresserade.
Kurser
I Lindy Hop hölls under höstterminen hölls 4 nybörjarkurser, 2 nybörjarmedel och en
vardera av nivåerna medel och medelavancerad.
En nybörjarkurs och en fortsättningskurs i Boogie Woogie gavs under hösten.
Under hösten gavs en nybörjarkurs och en fortsättningskurs i Balboa och en
nybörjarkurs i Balboa Swing.
Steppkurser gavs på tre olika nivåer; grön, gul och röd.
Kompetensutveckling
En intensivutbildning i Lindy Hop för en grupp föreningsmedlemmar hölls under
hösten. Denna kurs hade 12 deltagare.
Träningar
Två öppna träningstillfällen i veckan, varav ett med träningsvärd, hölls för medlemmar
under våren.
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Cat’s Corner
Föreningens socialdansklubb på tisdagskvällarna fick en nystart under namnet Cat’s
Corner. Under hösten erbjöds 13 socialdanstillfällen, bland annat med nybörjarkväll (16
oktober) och prova-på-kurs i Balboa (20 november) och en Jack and Jill-tävling (de
tävlande paren lottas ihop). Intresset och besökarantalet har växt under hösten, och
klubben kan betraktas som väletablerad och populär i dagsläge.
Swingkvällar
Under hösten arrangerades två swingkvällar.
1. 29 september med musik av Diffraktionsbandet
2. 8 december till Teamwork Big Band.

Övrig Verksamhet
Danssportförbundet
Föreningen har under året varit aktiv inom Upplands danssportförbund, där Erik
Terenius är vice ordförande och Johannes Schmidt suppleant.
Ungdomsverksamhet
Kurser för ungdomar hölls under våren på nybörjar- och fortsättarnivå. Under hösten
hölls prova-på-kurser i Lindy Hop i tre olika skolor vid fem olika tillfällen
(Bolandskolan, Kvarngärdesskolan och Vaksalaskolan). Prova-på-kurser för ungdomar
gavs också under Kulturnatten och vid utflykten med Lännakatten till Kopphagen.
Ungdomsaktivteterna under hösten ingick i en ungdomssatsningen Handslaget med
ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet. Tyvärr lyckades föreningen trots denna stora
satsning inte locka tillräckligt många ungdomar för en dedicerad kurs. Intresserade
ungdomar fick tillfälle att delta i ordinarie kursprogram.
Inköp
Under året har föreningen investerat i ett löstagbart golv för steppkurserna, en ny
ljusanläggning, nya bärbara musikanläggningar, samt en banderoll.
Showgrupperna Sanslös Swing och Mess Around
Föreningens showgrupp, Sanslös Swing, har trappat ner på sin verksamhet. En ny
showgrupp, Mess Around har startats inom föreningen. Mess Around har haft
regelbundna träningar under hösten, och arbetar på att bredda sin repertoar.
Swingweb
Föreningen har under året fortsatt att använda Swingwebben för sin administation och
som bas för informationssystemet på webben. Systemet har under året fått ytterligare
utökad funktionalitet, speciellt inom ekonomifunktionerna. Swingkattens nära
samarbete med Cogwork och det faktum att föreningen kan använda systemet utan
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kostnad har medfört stora arbetsbesparingar inom kurs- och ekonomiadministrationen
samt medlems- och grupphanteringen.

Utblick
Föreningen växer och frodas stadigt, och, som framgår av denna verksamhetsberättelse,
har en hel del nya verksamheter tillkommit under året. De ideellt engagerade
medlemmarna ser hela tiden nya intressanta frågor som kan hanteras.
Balboaverksamheten stabiliseras och finansierar sig i princip själv. Steppkursernas
lokalproblem är för tillfället lösta, och de bär sig själva ekonomiskt. Swingkattens
engagemang i Dansens Hus-aktiviteterna har i princip helt stannat av.
Medlemskapet i Danssportförbundet öppnar nya möjligheter till utbildningar, tävlingar
och stöd från förbund och myndigheter. Handslaget-aktiviteterna för rekryteringen gav
föreningen ett fint tillskott på drygt 20000 kr, som användes för utåtriktad verksamhet
under sensommaren och höstens början. Spridningen av Cat's Corner-arbetet har skapat
en bred bas för tisdagsklubbens fortbestånd.
Medlemmarnas engagemang är en kritisk fråga, och föreningens fortsatta tillväxt styrs i
stor utsträckning av det. Därför kan en del arbete behöva göras för att sprida intresset
och engagemanget till fler medlemmar.
Swingkattens styrelse
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