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Verksamhetsberättelse för
Swingkatten dans- och kulturförening 2011
Föreningen har haft en omfattande verksamhet under året. De många olika
aktiviteterna har varit välbesökta och uppskattade.
Sett ur ett verksamhetsperspektiv har 2011 varit något av ett förnyelsens år.
Flera nya inslag i verksamheten har tillkommit under året. Bluesen har så
smått börjat etablera sig i föreningens utbud i form av workshops och
blueskvällar. Boogie Woogien har vuxit sig betydligt starkare bland annat i
form av socialdanskvällarna Shake, Rattle & Roll. Även Balboan har fått
större utrymme i form av socialdanskvällarna Sunday Swivel. Under året
startade Filmgruppen sin verksamhet och idéen till en modegrupp väcktes.
De senaste åren har det varit svårt att rekrytera projektledare till Vinterlägret.
2011 års upplaga genomfördes framgångsrikt av en liten men hårt arbetande
projektgrupp. I början av sommaren 2011 stod det dock klart att det inte fanns
några medlemmar som var beredda att ta på sig uppgiften att arrangera 2012
års upplaga. Styrelsen tvingades därför ta beslutet att ställa in Vinterlägret.
Under hösten väcktes idéen om ett småskaligt Balboaläger istället för
Vinterlägret i januari 2012. Detta planerades och genomfördes av en mycket
liten projektgrupp. Erfarenheterna från Balboalägret visar att det är möjligt att
genomföra ett lyckat läger i lite mindre skala utan alltför stora insatser.
Traditionen med ett läger i slutet av januari kommer därför förmodligen att
kunna hållas vid liv.
De förändringar i verksamheten som skett under året har alla varit en följd av
medlemmarnas eget intresse och engagemang. Det är ett tydligt bevis på att
Swingkatten är och blir vad medlemmarna gör föreningen till. Gamla aktiviteter
försvinner när intresset för dem dalar och nya tillkommer. En levande och
föränderlig förening är positivt. Styrelsen har uppmuntrat och stöttat de idéer
som presenterats under året. Erfarenheterna från 2011 visar dock att
föreningens stöd och hjälp till de medlemmar som har nya idéer behöver
utvecklas så att idéerna kan realiseras på bästa sätt.
Föreningen saknar fortfarande en egen föreningslokal. Merparten av
verksamheten har därför bedrivits i lokaler som hyrts av Uppsala kommun,
Sensus studieförbund och Smålands nation.
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Föreningens ekonomi
Föreningen har haft en fortsatt god ekonomi under 2011. Under en lång följd
av år har Swingkatten redovisat överskott. För en ideell förening är det ett
problem att kontinuerligt generera överskott eftersom föreningens intäkter ska
användas för att finansiera den ideella verksamheten.
I ett försök att bryta trenden med stora årliga överskott beslutade årsmötet om
en underbalanserad budget för 2011. Det budgeterade resultatet för året var
-119 kkr.
För år 2011 blev resultatet en förlust på 81 kkr (fg år +184 kkr). Förlusten blev
alltså 38 kkr mindre än budgeterat.
Intäkter och kostnader
De totala intäkterna uppgick till 1 126 kkr (1 425 kkr). Minskningen beror till
största delen på att föreningen under 2010 arrangerade både Vinterlägret och
Sweden Balboa Weekend men under 2011 endast Vinterlägret.
Intäkterna från medlemsavgifter sjönk jämfört med föregående år som en följd
av årsmötets beslut att den som blir medlem efter 1 juli endast erlägger halv
medlemsavgift.
Från och med 2011 har Cat's corner varit avgiftsfritt för medlemmar. Detta har
medfört ett intäktsbortfall på 42 kkr jämfört med föregående år.
De totala intäkterna blev ca 100 kkr större än budgeterat. Skillnaden förklaras
av större kursintäkter och av att Bluffen kom att spelas i fyra föreställningar
istället för de tre som budgeterats.
Föreningens totala kostnader förutom avskrivningar uppgick till 1 197 kkr (1
239). Kostnaderna ligger i nivå med budgeten även om enstaka poster blev
större eller mindre än förväntat. Kostnaderna för 10-årsjubileet kom att fördela
sig annorlunda jämfört med hur de budgeterats. Den totala kostnaden för
jubileet blev 148 kkr varav 45 kkr täcktes av biljettförsäljningen.
Nettokostnaden för jubileet blev alltså 103 kkr vilket är 35 kkr mer än
budgeterat. I samband med att styrelsen tog beslut om hur jubilieet skulle
utformas, gjordes bedömningen att föreningens ekonomi tillät en större
satsning för att kunna ge medlemmarna en storslagen jubileumsfest. Styrelsen
beslutade därför att öka anslaget till jubileet till en nettokostnad på 100 kkr.
Kostnaderna för Bluffenföreställningen uppgick totalt till 136 kkr efter
vinstdelning med Canal Street Syncopators och AMOK. I och med att fyra
föreställningar spelades resulterade projektet i ett blygsamt överskott.
Överskottet från 2010 års uppsättning av Bluffen återinvesterades i en DVDproduktion av 2011 års uppsättning. Efter en del förseningar under hösten
förväntas DVD:n kunna färdigställas under våren 2012.
Tillsammans med medlemsavgifterna står överskottet från kursverksamheten
för merparten av finansieringen av föreningens administration, Cat's corner
och andra avgiftsfria medlemsaktiviteter samt de delar av verksamheten som
initialt inte kan bära sina egna kostnader.
Årliga avskrivningar på inventarier görs enligt plan med 20% av
anskaffningsvärdet.

3
Investeringar
Under året har föreningen investerat i utrustning för filmvisning till ett värde av
18 kkr. Dessutom har kompletterande inköp av teknisk utrustning av mindre
värde gjorts. Dessa inköp har i sin helhet kostnadsförts.
Likvida medel
Föreningens kassa är välfylld. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick de
totala likvida medlen inklusive kortfristiga placeringar till 1 064 kkr (1 350).
Kortfristiga placeringar utgörs av 350 kkr som placerats i en räntefond vars
marknadsvärde nu uppgår till 362 kkr.
Avsättningar och fonderingar
I förhållande till antalet undervisningstimmar avsätter föreningen terminsvis
medel till en utbildningsfond. Under året tas medel löpande ut ur fonden för att
täcka kostnader för vidareutbildning av föreningens funktionärer.
Utbildningsfonden uppgick vid årets utgång till 257 kkr (293).
Swingkatten saknar en egen föreningslokal och har under många år försökt
hitta en lämplig lokal. För att ha ett kapital den dagen en bra lokal hittas har
merparten av tidigare års överskott avsatts till en lokalfond.

Medlemmar
Vid utgången av år 2011 hade föreningen 686 (693) medlemmar, med en stor
majoritet av medlemmarna i åldersgruppen 21-40 år. Köns- och
åldersfördelningen framgår av nedanstående tabell.
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Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte hölls den 5 mars 2011.

Förtroendevalda
Styrelse
Föreningens ordförande har varit Andreas Pettersson. Styrelsens övriga
ordinarie ledamöter under året har varit Emilie Anér, Anna Axelsson, Karoline
van Lienden (avgick i augusti 2011) och Simon Ternsjö. Linda Fredberg
inträdde som ordinarie ledamot när Karoline van Lienden avgick. Suppleanter
har varit Linda Fredberg, Anna Nygårds och Henrik Pedersen.
Anna Axelsson har varit vice ordförande under året. Sekreterare var Karoline
van Lienden fram till augusti. Därefter har sekreteraruppgiften roterats inom
styrelsen. Emilie Anér har varit kassör.
Utöver konstituerande möte har styrelsen hållit 12 protokollförda möten under
året.
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Revisorer
Revisor har varit Ann-Sofie Norin. Posten som revisorssuppleant har varit
vakant.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Eva Fröberg, Maria Smeds och Charlotte
Olsson med Eva Fröberg som sammankallande.

Organisation
Under hösten 2010 anställde föreningen en extern kanslist på deltid för att
avlasta kassören. Konstruktionen med en kanslist har varit ett värdefullt stöd
för kassören. I april blev kanslisten av personliga skäl tyvärr tvungen att
avbryta uppdraget. Från maj 2011 har föreningen anlitat HB Uppsala Dataoch förhandlingstjänst för delar av ekonomiadministrationen.
Föreningen har under året fortsatt att använda Swingweb för sin
administration.

Kursverksamheten
Föreningen har närvarat vid Uppsala universtitets recentiorsmottagning inför
terminsstarten både vår och höst för att marknadsföra kurserna till nyblivna
studenter. Dessutom arrangerades öppet hus på Grand där gratis prova-påkurser i de flesta av föreningens danser erbjöds både inför vår- och
hösterminen. I samband med öppet hus ordnades tedans i caféet på Grands
övervåning.
Lindy Hop
Kursupplägget i Lindy Hop från de senaste terminerna bibehölls. Under både
vår- och höstterminerna hölls 3 grundkurser, 2 fortsättningskurser samt en
nivågrupperad kurs med titel ”Lindy Hop Total”, där deltagarna delades in
beroende på antalet kurser de deltagit i eller efter resultatet vid en
gruppindelning.
Under både vår- och hösterminen gavs helgkurser i Akro.
Balboa Swing
Grund- och fortsättningskurs gavs under både vår- och höstterminerna. Under
våren var kurserna förkortade till 8 tillfällen.
Boogie Woogie
Grundkurs och fortsättningskurs gas under både vår- och höstterminerna.
Under hösten arrangerades dessutom Uppsala Boogie Woogie-dag med
kurser på flera nivåer inklusive en konverteringskurs för erfarna dansare.
Externa lärare vid Uppsala Boogie Woogie-dag var Feda Denadija, Jessica
Lennartsson och Andreas Berg.
Stepp
Under båda terminerna erbjöds steppkurser på tre nivåer från grundkurs och
uppåt.
Blues
Två tvådagars workshops i blues har hållits under året. I juni med Chris Härm
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och i oktober med Lucky Skillen och Louise Tangermann. I samband med
dessa anordnades danskvällar.
Autentisk jazz
Under våren gavs två kortkurser i autentisk jazz varav en med Mattias
Lundmark som lärare. Dessutom gavs en kortkurs i jazzrutinen Shim Sham.
Under höstterminen gavs en terminskurs i Autentisk jazz.
Övrigt
I november hölls helgkurser i par- och solocharleston.
Ungdomsverksamhet
Ingen särskild ungdomsverksamhet har genomförts under året.
Kursrådet
Kursrådet består av lärarrepresentanter för de olika dansgrenarna. Rådets
syfte är att samordna och planera kurs- och träningsverksamheten. Kursrådet
har sammanträtt en gång per termin och däremellan har medlemmarnarådets
medlemmar haft kontinuerliga kontakter via e-mail.

Träningar
Två öppna träningstillfällen per vecka (varav ett med instruktör för
grundkursrepetition) för främst Lindy Hop erbjöds under både vår- och
höstterminerna. Även för Boogie-Woogie fanns regelbundna träningstider.

Socialdans
Swingkvällar
Under våren arrangerades tre Swingkvällar på Grand med Carling Family
Band, Huddinge Big Band samt med Swing Magnifique Gypsie Jazz. På
hösten anordnades swingkvällar med Hasse Ling, Mississippi Seven och
charlestontema, samt med Teamwork Big Band.
Liksom tidigare år fanns det alltid på övervåningen ett extra dansgolv där vi bl
a hade kvällar med musik särskilt anpassad för balboa, boogie samt blues.
Under terminens sista swingkvällar anpassades kvällen lite extra för
Swingkattens grundkursare genom att ge dem rabatt, anordna bonuslektioner
och låta dem uppträda under kvällen samt extra socialdans och fika innan
Swingkvällen startat.
Cats' Corner
På tisdagarna arrangerade föreningen ett antal socialdanstillfällen med DJ på
Smålands nation. Antalet besökare har varit i genomsnitt 65 per kväll. I
anslutning till Cats' har prova-på-lektioner hållits vid några tillfällen.
Bryggdans
För åttonde året i rad arrangerades under sommaren bryggdans vid bryggan i
Stadsträdgården. Liksom året innan arrangerades även bryggdans för Boogie
Woogie-dansarna.
Blueskvällar
I slutet av året anordnades för första gången två renodlade blueskvällar
i Grands cafe.
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Shake, rattle & roll
Under namnet Shake, rattle & roll arrangerades socialdans för Boogie
Woogiedansarna på Grands övervåning vid ett tillfälle under våren och två
tillfällen under hösten.
Sunday Swivel
Under hösterminenen arrangerades tre Balboakvällar på Grands övervåning.
Utflykt med Lennakatten till Kopphagen
Den 28 augusti ordnade Swingkatten den årliga utflykten med ångtåget
Lennakatten. Färden gick till Kopphagens festplats vid Länna station där
Canal Street Syncopators spelade upp till dans och Lenna byalag höll i
caféverksamheten.

Show
MessAround
År 2011 var ett stort och utvecklande år för Swingkattens showgrupp
MessAround. Vid sidan av medverkan i den andra uppsättningen av
succeéföreställningen Bluffen 1941, kunde gruppen ses av 2 826 000 TVtittare och flera tusen i publiken då den framträdde i två olika nummer under
Melodifestivalens deltävling i Malmö. Förutom detta hann MessA även med att
uppträda för föreningens medlemmar på Cats' corner, swingkväll,
Lennakattenutflykten samt med tre olika nummer på Swingkattens 10-årsjubileeum. Dessutom medverkade gruppen med flera nummer under
Kulturnatten på Forumtorget.
Precis som tidigare år har MessAround dessutom synts på ett flertal
personalfester, nationstillställningar och privata fester. Under året har gruppen
även jobbat med en ny jazzrutin koreograferad för MessAround av Frida
Segerdal och Skye Humphries.
Kulturnatten
Den 10 september var det åter dags för föreningens traditionsenliga
deltagande i Kulturnatten. Även denna gång samarrangerade vi med Uppsala
Bugg and Swing Society (UBSS). Swingkatten nyttjade senare delen av
kvällen för uppvisningar av bland annat showgruppen MessAround och
socialdans till Canal Street Syncopators. Som alltid kom mycket publik till
föreningens främsta tillfälle att visa upp sig inför kursstarten.
Bluffen 1941
I maj sattes föreställningen Bluffen 1941 – en svensk danskomedi till levande
orkester upp för andra gången på Reginateatern. Föreställningen som
samproducerades med Canal Street Syncopators och humorgruppen AMOK
spelades i fyra föreställningar den 20-22 maj.
Från Swingkatten medverkade showgruppen MessAround, ett flertal andra
duktiga dansare samt några skådespelande föreningsmedlemmar i
föreställningen.

7

Läger
Vinterlägret
Vinterlägret arrangerades för nionde gången i slutet av januari.
Externa instruktörer var Skye Humphries och Frida Segerdahl, Pontus
Persson och Isabella Gregorio, Hasse Mattsson och Marie Nahnfeldt samt
Hanna Lundmark och Mattias Lundmark.

Övriga aktiviteter
Filmgruppen
Filmgruppen startades i början av året. Projektor, filmduk och dvd-spelare har
köpts in för gruppens verksamhet.
Filmgruppen hade under våren tre visningar. Premiär hölls på Cats' Corner i
februari med filmen Frankie Manning – Lengendary dancer of the Savoy
Ballroom. Därefter visades filmerna Swingen anfaller och A place to dance vid
en visning på Grand i mars. Filmen Svensk jitterbug visades i samband med
en Cats' Corner-kväll i april.
Under hösten skedde inga visningar, men filmutrustningen har använts av
andra grupper och projekt inom Swingkatten
.

Föreningsfest
I början av juni arrangerades en fest för de föreningsaktiva som tack för deras
insatser under terminen.
10-årsjubileum
Den 19 november firades Swingkattens 10-årsjubileum med middag och dans
på Norrlands nation. För musiken stod Carling Big Band.
Hemsideprojektet
Under våren tog styrelsen fram en kravspecifikation för en ny och mer
funktionell hemsida för föreningen. I början av hösten stod det klart att
föreningen saknade resurser och kompetens att inom rimlig tid utveckla den
nya sidan i egen regi. Styrelsen beslöt då att genomföra en upphandling som i
slutet av året resulterade i att uppdraget gick till Red Onion Handelsbolag. Red
Onion påbörjade uppdraget i mitten av december. Den nya hemsidan kommer
att lanseras under våren 2012.

Styrelsens arbete
Enligt beslut av det extra årsmötet i november 2010 upphandlade styrelsen i
början av året en gruppolycksfallsförsäkring för föreningens medlemmar.
Försäkringen gäller alla medlemmar och täcker olycksfall som inträffar under
aktiviteter som arrangeras av föreningen.
Uppsala kommun har under året arbetat med förändringar i sina system för
bidrag och subventioner till ideella föreningar. Swingkattens styrelse har aktivt
deltagit i kommunens utredningsarbete bland annat genom deltagande i den
fokusgrupp som behandlade markeringsavgifter och anläggningsstöd. Naturoch fritidsnämnden beslutade i slutet av året om nya regler som sannolikt
kommer att leda till högre lokalhyror för Swingkatten från och med 1 januari
2013.
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Under hösten inledde några dansföreningar i Uppsala försök att påverka
kommunen att bygga en danspaviljong i Stadsträdgården. Swingkatten har
inte varit drivande i detta men deltog bland annat i ett möte med representater
för kommunen.
Under året har styrelsen arbetat med en policy för ideellt och arvoderat arbete
inom föreningen. En översyn av regelverket för Utbildningsfonden har också
inletts. Syftet med översynen är i första hand att förtydliga reglerna som visat
sig svårtolkade.
Styrelsen har inte haft möjlighet att arbeta så strukturerat med lokalfrågan som
vore önskvärt. I slutet av året fick föreningen erbjudande om att hyra Uppsala
Danscenters lokal på St Olofsgatan. Efter besiktning av lokalen kunde
konstateras att lokalen inte var lämplig som föreningslokal. Under vårterminen
2012 kommer lokalen dock att hyras som lektionslokal på måndag- och
onsdagkvällar.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående medel 118 522 kr
balanseras i ny räkning.
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska
ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar.
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Resultaträkning
Not
1
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Kursavgifter
Lägeravgifter
Övrig försäljning
Övriga intäkter

2011-12-31

2010-12-31 Budget 2011

56 950
459 444
289 285
155 746
164 863

65 075
483 902
521 850
162 146
192 193

57 500
437 500
253 000
147 000
116 000

1 126 288

1 425 166

1 011 000

-187 426
-157 315
-10 710
-193 000
-157 951
-22 860
-76 461
-143 297
0

-231 580
-235 305
-28 881
-171 650
-104 422
-57 526
-58 725
-69 433
-19 530

-191 000
-151 500
-8 747
-176 000
-155 900
-8 000
-55 000
-86 500
0

-40 677
-16 332
-23 707
-3 720
-3 390
-11 263
-3 917
-15 594
-54 342
-5 656
-18 375
-6 693
-27 692
-2 708
-14 000
0
0
-1 197 086

-69 351
-13 037
-27 118
-4 354
-3 116
-17 816
-4 159
-2 598
-27 500
-4 850
-19 525
-14 595
-43 908
-4 029
0
-4 902
-777
-1 238 687

-60 500
-17 000
-46 000
-4 500
-3 500
-10 110
-3 000
-27 840
-15 000
-6 000
-20 000
-12 000
-41 000
-5 300
-28 000
0
0
-1 132 397

Avskrivningar

-7 680

-6 139

-7 700

Ränteintäkter

12 092

3 167

10 000

-66 386

183 507

-119 097

Summa intäkter
Föreningens kostnader
Lokalhyror
Kostnader för externa lärare
Sociala avgifter
Avsättning till utbildningsfond
Orkesterhyra
Resekostnader
Logi
Catering
Kostnad shop
Förbrukningsinventarier och
förbrukningsmaterial
Showkläder
Marknadsföringskostnader
Kontorsmaterial
Telefon, internet och porto
Swingweb
Föreningsförsäkring
Redovisningstjänster
Övriga tjänster
Bankkostnader
Avgift DSF
STIM-avgift
Personalrepresentation
Extern representation
Gruppolycksfallsförsäkring
Utbildning
Lämnade gåvor
Summa kostnader

Årets resultat

10

Balansräkning
Not

2011-12-31

2010-12-31

14 222

4 124

14 222

4 124

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader

8 820
3
10 000

5 813
1 144
0

Summa kortfristiga fordringar

18 823

6 957

350 000
694 982

350 000
1 000 820

Summa omsättningstillgångar

1 063 805

1 357 777

SUMMA TILLGÅNGAR

1 078 027

1 361 901

Bundet kapital
Lokalfond

560 000

485 000

Summa bundet kapital

560 000

485 000

Fritt kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

184 908
-66 386

76 401
183 507

Summa fritt kapital

118 522

259 908

Summa eget kapital

678 522

744 908

257 134

293 186

257 134

293 186

14 946
60 693
66 733

65 450
27 596
230 761

142 371

323 807

1 078 027

1 361 901

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
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Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Utbildningsfond

3

4

Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Verksamhetsområden

Föreningens intäkter och kostnader fördelade sig på verksamhetsområden enligt följande:
Kurser

Vinterlägret

10-årsjubileum

459 444

269 221

44 600

Lokal

-26 415

Lärare

-272 465
0

-35 998

Övriga kostnader

-15 137

Summa kostnader

2011
Intäkter

Övrig
Övrig
socialdans verksamhet

Totalt

139 863

0

81 549

-23 100

-66 411

-20 941

-14 140

-36 419

-187 426

-52 346

0

0

0

-36 214

-361 025

-32 920

-8 033

0

-69 000

-12 000

-157 951

-126 757

-115 100

-61 152

-4 308

-14 978

-160 932

-498 364

-314 017

-238 201

-148 020

-135 596

-25 249

-98 118

-245 565 -1 204 766

145 427

31 020

-103 420

4 267

-25 249

-16 569

-101 862

Orkesterhyra

Resultat

Bluffen Cats Corner

143 703 1 138 380

-66 386

Kurser

Vinterlägret

Sweden
Balboa
Weekend

483 902

365 644

165 125

191 262

41 587

96 494

84 319

1 428 333

Lokal

-44 352

-29 420

-26 420

-60 100

-25 396

-20 042

-25 850

-231 580

Lärare

-263 540

-90 810

-74 017

0

-1 546

0

-5 923

-435 836

0

-22 500

-15 000

-14 522

0

-52 400

0

-104 422

Övriga kostnader

-29 368

-149 697

-36 809

-80 554

-5 646

-20 482

-150 432

-472 988

Summa kostnader

-337 260

-292 427

-152 246

-155 176

-32 588

-92 924

-182 205

-1 244 826

146 642

73 217

12 879

36 086

8 999

3 570

-97 886

183 507

2010
Intäkter

Orkesterhyra

Resultat

Övrig
Övrig
Bluffen Cats Corner socialdans verksamhet

Not 2 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Ingående ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivningar
Bokfört värde

2011-12-31

2010-12-31

48 962
17 778
66 470

48 962
0
48 962

- 44 838
- 7 679
- 52 518

- 38 699
- 6 139
- 44 838

14 222

4 124

Totalt

12
Not 3 Eget kapital

Ingående balans
Behandling av föregående
års resultat enligt årsmötesbeslut
Årets resultat
Utgående balans 2011-12-31

Lokalfond

Balanserat
resultat

485 000

76 401

183 507

744 908

75 000

108 507

-183 507
-66 386
-66 386

-66 386
678 522

485 000

184 908

Årets
resultat

Not 4 Utbildningsfond
2011-12-31
Ingående balans
Under året avsatt till fonden
Under året uttaget ur fonden
Utgående balans

293 186
193 000
- 229 052
257 134

2010-12-31
283 191
179 700
-169 705
293 186

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2011-12-31
Upplupen STIM-avgift
Upplupna kostnader Bluffen
Upplupen kostnad SwingWeb
Upplupna löner och lärararvoden
Förutbetalda kurs- och lägeravgifter
Förutbetalda medlemsavgifter
Upplupna lokalkostnader
Upplupen orkesterhyra
Övriga upplupna kostnader

11 165
2 825
17 029
3 480
100
9 800
8 000
14 334
66 733

Uppsala den 22 februari 2012

Andreas Pettersson

Emilie Anér

ordförande

kassör

Linda Fredberg

Anna Axelsson

Simon Ternsjö

Min revisonsberättelse har avgivits den 25 februari 2012

Ann-Sofie Norin

2010-12-31
12 271
11 142
63 153
143 695
500

230 761

Totalt

