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Verksamhetsberättelse för
Swingkatten dans- och kulturförening 2012
Föreningen har liksom tidigare haft en omfattande verksamhet under året. De många olika
aktiviteterna har varit välbesökta och uppskattade. Nya initiativ som tagits under året
inkluderar Uppsala Balboa Winter Camp och bildandet av en parkdansgrupp som ansvarat för
föreningens sommarverksamhet.
I maj invigdes kommunens nya dansbana i Stadsträdgården. En av föreningens medlemmar
har varit drivande i dialogen med kommunen om byggandet av dansbanan och med andra
dansföreningar om hur nyttjandet av banan administreras.
Flera inslag som var nya i föreningen under 2011 har blivit etablerade verksamheter under
2012: Shake, Rattle & Roll; Sunday Swivel; blueskvällar och filmkvällar.
De förändringar i verksamheten som skett under året har alla varit en följd av medlemmarnas
eget intresse och engagemang. En levande och föränderlig förening är positivt. För att
förenkla för såväl styrelsen att ge råd och stöd till nya projektgrupper och arrangörer, samt för
arrangörerna själva, har en ”guide för projektgrupper” utvecklats under året. Detta är ett
levande dokument som kommer att uppdateras efter behov.
Föreningen har ingen egen föreningslokal. Merparten av verksamheten har därför bedrivits i
lokaler som hyrts av Uppsala kommun, olika studieförbund och Smålands nation. En
utredning om föreningens behov av och möjligheter att förvalta en egen lokal har genomförts
under året.

Föreningens ekonomi
Föreningen har haft en fortsatt god ekonomi under 2012. För andra året i rad beslutade
årsmötet om en underbalanserad budget för 2012. Det budgeterade resultatet för året var -76
kkr. Detta möjliggjorde en investering i utveckling av en ny hemsida.
För år 2012 blev resultatet en förlust på 32 kkr (föregående år -66 kkr). Förlusten blev alltså
44 kkr mindre än budgeterat.
Intäkter och kostnader

De totala intäkterna uppgick till 934 kkr (1 126 kkr), vilket är ca 46 kkr större än budgeterat.
Skillnaden förklaras av större kursintäkter. Minskning jämfört med 2011 beror till största
delen på att föreningen 2011 satte upp föreställningen Bluffen 1941. Något liknande
genomfördes inte 2012.
Intäkterna från medlemsavgifter ökade jämfört med föregående år som en följd av att det
tidigare beslutet att den som blir medlem efter 1 juli endast erlägger halv medlemsavgift rivits
upp.
Föreningens totala kostnader förutom avskrivningar uppgick till 972 kkr (1 197). Kostnaderna
ligger i nivå med budgeten även om enstaka poster blev större eller mindre än förväntat.
Tillsammans med medlemsavgifterna står överskottet från kursverksamheten för merparten av
finansieringen av föreningens administration, Cats’ Corner och andra avgiftsfria
medlemsaktiviteter samt de delar av verksamheten som initialt inte kan bära sina egna
kostnader.
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Årliga avskrivningar på inventarier görs enligt plan med 20 % av anskaffningsvärdet.
Investeringar

Under året har föreningen investerat i utvecklingen av en ny webbplats. 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 1 039 kkr (1 064). Kortfristiga placeringar utgörs
av 350 kkr som placerats i en räntefond vars marknadsvärde nu uppgår till 370 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
275 kkr (257).
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.

Organisation
Medlemmar

Vid utgången av år 2012 hade föreningen 681 (686) medlemmar, med en stor majoritet av
medlemmarna i åldersgruppen 21-40 år. Köns- och åldersfördelningen framgår av
nedanstående tabell.
7-12
Män
Kvinnor

1

13-20

21-40

41+

?

Totalt

10

176

83

2

271

22

282

79

3

387

17

6

475

168

5

681

Ej uppgett
Totalt

1

32

Föreningsmöten

Ordinarie årsmöte hölls den 3 mars 2012.
Förtroendevalda

Styrelse
Föreningens ordförande har varit Anna Axelsson. Styrelsens övriga ordinarie ledamöter under
året har varit Emilie Anér, Daniel Böling (avgick i maj 2012), Carl-Henrik Felth, Linda
Fredberg och Henrik Pedersen. Suppleanter har varit Marja (Tiiti) Valonen (inträdde som
ordinarie ledamot när Daniel Böling avgick), Alma Kirlic och Lisa Eriksson.
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Carl-Henrik Felth har varit vice ordförande under året. Henrik Pedersen har varit kassör.
Sekreterare var Linda Fredberg fram till och med augusti (hon tog därefter time-out från
styrelsearbetet). Sedan dess har sekreteraruppgiften roterat inom styrelsen.
Utöver konstituerande möte har styrelsen hållit 11 protokollförda möten under året.
Revisorer
Revisor har varit Per-Göran Olofsson. Revisorssuppleant har varit Christer Gustafsson.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Andreas Pettersson (sammankallande), Eva Fröberg och Hanna
Magnusson.
Administration

Från maj 2011 till och med februari 2012 anlitade föreningen HB Uppsala Data- och
förhandlingstjänst för delar av ekonomiadministrationen (kanslistfunktion). Sedan 1 mars
2012 köper föreningen kanslisttjänster av Renoster redovisning AB. Samarbetet har fungerat
mycket bra och är ett ovärderligt stöd för kassören i synnerhet och föreningen i allmänhet.
Föreningen har under året fortsatt att använda Swingweb för sin administration.

Marknadsföring
Öppet Hus

Öppet hus arrangerades på Grand inför både vår- och höstterminen. Där erbjöds gratis provapå-kurser i de flesta av föreningens danser. I samband med öppet hus ordnades tedans i caféet
på Grands övervåning. Kursrådet och swingkvällsgruppen har haft det gemensamma ansvaret
för arrangemangen.
Recentiorsmottagningar

Föreningen har närvarat vid Uppsala universitets recentiorsmottagning inför terminsstarten
både vår och höst för att marknadsföra föreningens kurser till nyblivna studenter.
Kulturnatten

Den 10 september var det åter dags för föreningens traditionsenliga deltagande i Kulturnatten.
Detta år fick vi byta plats från Forumtorget till Stora Torget. Kulturnatten stod för kostnaden
för ett tält för att ersätta frånvaron av det tak som orkestern brukar sitta under på Forumtorget.
Även denna gång samarrangerade vi med Uppsala Bugg and Swing Society (UBSS), samt
dessutom linedanceföreningen Happy Feet. 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.
Övrigt

Föreningens arrangemang annonseras vanligtvis via Facebookgruppen, e-postlistor och i
lokaltidningarnas evenemangskalendrar. I år valde föreningen också att annonsera i
Kulturnattstidningen. Ett socialdanskalendarium har tagits fram för varje termin och
distribuerats till medlemslistan via Swingweb samt vid föreningens arrangemang.
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Kursverksamheten
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 medlemmarna haft kontinuerliga kontakter via e-post.
Lindy Hop

Under både vår- och höstterminerna hölls liksom föregående år tre nybörjarkurser och två
nybörjarmedelkurser. Kursupplägget med ”lindy hop total” för de mest avancerade dansarna
som använts under flera år ersattes med en medelkurs, en medelavancerad och en avancerad
kurs (med audition till de två högsta nivåerna) . Under våren gavs även terminskursen ”Lindy
hop showkurs”. Direkt efter terminsslut på våren hölls förlängningskurser à tre ggr till
nybörjarkursen och till nybörjarmedelkursen.
Balboa Swing

Grund- och fortsättningskurs gavs under både vår- och höstterminerna.
Boogie Woogie

En helg i januari före terminsstart hölls en nybörjarworkshop för vana dansare med Feda
Denadija i boogie woogie. Boogie woogie-kurser gavs sedan på tre nivåer under både vår- och
hösttermin. Externa lärare på terminskurserna var Feda Denadija, Pontus Persson och Isabella
Gregorio, Jesper Boberg och Sara Victorin, Angelica Källström och Benjamin Östlund. Innan
sommaren arrangerades en endagskurs med Feda Denadija med fokus på show.
Stepp

Under båda terminerna erbjöds steppkurser på tre nivåer från grundkurs och uppåt.
Blues

Inga terminskurser har getts i blues. En tvådagars workshop i blues hölls i augusti med Alba
Ypunto och Gaston Fernandez (se under läger). Prova-på-kurser arrangerades 1 gång på
vårterminen på Cats Corner och tre gånger på höstterminen.
Autentisk jazz.

Under vår- och höstterminen gavs terminskurser i Autentisk jazz på grund- och
fortsättningsnivå.
Kortkurser

Under våren hölls endagars kortkurser i ”Workshop Collegiate Shag” samt ”Lady Hopföljarkurs”. Under hösten gavs endagars kortkurser i ”Lindy Hop Akro” samt
”Musikanpassning i Lindy Hop”.
Ungdomsverksamhet

Ingen särskild ungdomsverksamhet har genomförts under året. Afrikansk danslek för barn har
planerats för 2013.
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Träningar

Två öppna träningstillfällen per vecka (varav ett med instruktör för grundkursrepetition) för
främst Lindy Hop erbjöds under både vår- och höstterminerna. Boogie-woogien hade ett
träningstillfälle per vecka. Från mitten av vårterminen samt under hösten erbjöds ett lärarlett
träningstillfälle per vecka för balboadansare.

Läger
Uppsala Balboa Winter Camp

Sista helgen i januari anordnades i år ett balboaläger med två kursnivåer. Lärare var Laura
Keat och Jeremy Otth samt Jennie Norrman och Jonas Pettersson. Canal Street Syncopators
stod för musiken på lördagens Swingkväll.
Uppsala Boogie Woogie Dag

I november arrangerades Uppsala Boogie Woogie Dag med kurser på flera nivåer inklusive en
konverteringskurs för erfarna dansare. Externa lärare vid detta evenemang var Nicolas Deniau
och Mikaela Hellsten samt Feda Denadija.
Blueshelg

Den 11-12 augusti arrangerades ett helgläger med Gastón Fernández (Buenos Aires) och Alba
Ypunto (London). Lägret var välbesökt och kurserna var fulltecknade och danskvällarna slog
tidigare rekord i antal gäster.
Sweden Balboa Weekend

Sweden Balboa Weekend som under jämna år arrangeras av Swingkatten hölls för 5:e gången,
den 21-23 september. Årets läger blev mycket uppskattat och genomfördes i mindre skala
med två nivåer.
Instruktörer var David Rehm och Kate Hedin (USA) samt Tim Kask och Ulla Wingenfelder
(Schweiz). Jonas Pettersson (Uppsala) och Shani Brown (USA) höll en temaklass som inledde
lägret.
Canal Street Syncopators spelade på lördagskvällen och som DJ:s syntes bland annat Kate
Hedin (USA) och Yulia Valieva (Ryssland).

Socialdans
Socialdansrådet

Representanter från föreningens olika socialdansgrenar har samordnat sina aktiviteter genom
socialdansrådet. Under 2012 sammanträdde rådet i februari, maj, juli, september, oktober och
december. Det huvudsakliga syftet har varit att samplanera föreningens olika
socialdansevenemang och se över lokalbokningar. Andra frågor, så som rekrytering av DJs
och teknikintresserade personer, har också diskuterats
Swingkvällar

Under 2012 anordnades totalt 6 swingkvällar. Terminernas sista danskvällar kallades Grand
Finale och var samarrangemang med Boogie woogie. Dessa gjordes lite extra speciella genom
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att två band anlitades, dvs. även ett uppe i caféet. Dessutom anpassades kvällen lite extra för
Swingkattens grundkursare genom att låta dem uppträda, ge dem rabatterat inträde och
erbjuda bonuslektioner samt extra socialdans och fika innan swingkvällen startade.
Vårens swingkvällar ägde rum den 3 mars med Gentlemen & Gangsters samt uppvisning av
MessAround, den 14 april med Dr Rulles Jazzklinik och den 6 maj med Jennie Löbel & the
Swing Kids samt Bloody Death from Outer Space. Under hösten anordnades ytterligare tre
swingkvällar. Den 13 oktober med Huddinge Big Band samt filmvisning av Stormy Weather,
den 17 november med People Swing Orchestra, uppvisning av MessAround samt loppis på
kvarglömda föremål till förmån för Maputo Afro Swing och den 15 december med Jiggle n’
Jive och The Rhythm Baby Makers samt nybörjaruppvisningar. Liksom tidigare år fanns det
alltid på övervåningen ett extra dansgolv där vi brukade ha två timmar med musik särskilt
anpassad för balboa.
Cats' Corner

Under terminstid arrangerade föreningen regelbundna socialdanstillfällen med DJ på
tisdagarna på Smålands nation. Intresserade medlemmar har med hjälp av ett webbaserat
schema kunnat anmäla sitt intresse för att hjälpa till att öppna och/eller stänga. Omkring 20 –
30 medlemmar har varit aktiva i att arrangera Cats’. Totalt tre personer har fungerat som
samordnare. En av samordnarna initierade ett system där en person blir tillfrågad att samordna
under ett år: första halvåret tillsammans med samordnaren för föregående år, andra halvåret
tillsammans med en ny person. Systemet har hitintills fallit väl ut. Under både höst- och
vårtermin har olika prova på-lektioner erbjudits vid ett par tillfällen. En nyhet var att
medlemmarna under ett av höstens Cats’ också gavs möjlighet att prova på DJ-rollen, med en
kort introduktion/tips och råd av mer erfarna DJs innan. Stängningstiden ändrades från 23.00
till 22.30.
Parkdans

För nionde året i rad arrangerades under sommaren utomhusdans i Stadsträdgården. Under
våren invigdes kommunen en dansbana bakom Parksnäckan och föreningen kunde därför
flytta sommardansen från bryggan till dansbanan. En Parkdansgrupp bildades som delade på
ansvaret för att se till att vi hade musik och utrustning på plats under 11 torsdagar under juniaugusti. P.g.a. regn ställdes arrangemanget in en gång. Parkdansgruppen ordnade gratis fika
vid två tillfällen och bjöd på grillkväll sista parkdansen för säsongen. Parkdansen var
välbesökt även när vädret var dåligt. Både lokala Swingkatter och besökare från övriga
Sverige och världen kom och dansade till swingmusik i Stadsparken. Dansen väckte också
intresse hos många förbipasserande. Vid ett tillfälle spelade Rhythm Baby Makers ett kortare
set (ca 30 min) vilket var väldigt uppskattat.
Blueskvällar

Under 2012 utökades bluesverksamheten genom att ha socialdans i kaféet på Grand en söndag
i månaden. På två av kvällarna under höstterminen gjordes för första gången ett
samarrangemang tillsammans med boogie woogie respektive balboa på varsitt dansgolv.
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
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Sunday Swivel

Under vår- respektive höstterminerna arrangerades tre balboakvällar på Grands övervåning.
Utflykt med Lennakatten till Kopphagen

Swingkattens årliga utflykt med Lennakatten var planerad till den 30 augusti. På grund av
regn tvingades föreningen ställa in utflykten i sista minuten.

Show
MessAround

Året 2012 tog MessAround klivet ut i Europa! På swingdanslägret BarSwingona i Barcelona
framfördes ett bejublat nummer. Samma nummer framfördes även på Herräng Dance Camp.
MessAround har showat för föreningens medlemmar på ett flertal Swingkvällar och uppträdde
även med flera nummer på Kulturnatten. MessAround har också synts på bland annat
Mickelsmässmarknaden i Örsundsbro och på Canal Street Syncopators jubileumsfest.
Dessutom marknadsförde MessAround Swingkatten för cirka 2000 kommunanställda då de
under fyra middagssittningar uppträdde inför Uppsala kommuns vård- och omsorgsanställda.
Under året har MessAround haft audition, tagit in nya medlemmar och jobbat mycket med att
koreografera och lära in nya rutiner.

Övriga aktiviteter
Webbgruppen

Red Onion Handelsbolag anlitades i slutet av 2011 för att utveckla Swingkattens nya
webbplats, som kunde lanseras i samband med föreningsfesten den 8 juni 2012. Den ersatte
den gamla hemsidan som arkiverades och därmed fick den nya sidan samma webbadress,
www.swingkatten.se. Inför lanseringen höll företaget Red Onion som utvecklat den nya
hemsidan en presentation av redigeringsverktyget för några av styrelsemedlemmarna.
Föreningen har löpande avtal för webbunderhåll med Red Onion. Avtalet gäller tills vidare.
I december flyttades Bluffens hemsida till ny domän: www.bluffen.swingkatten.se.
Bluffenfilmen

En DVD med den filmade föreställningen ”Bluffen 1941” färdigställdes under året och
började säljas i december.
Filmgruppen

Filmvisningar arrangerades i samband med socialdansaktiviteter vid två tillfällen under året.
Bl.a. visades ett antal korta klipp ur filmer med danshistoriska scener, manliga och kvinnliga
artister, mestadels från swingeran, 1920-30-tal, fram till1950-talet. En filmvisning var en
långfilm, "Stormy wheather" från tidigt 1940-tal, med bl.a den legendariske dansaren Mister
Bojangels.
Föreningsfest

I början av juni arrangerades en fest för de föreningsaktiva som tack för deras insatser under
terminen. Festen hölls för andra året i rad på Café 018. Ett 50-tal personer deltog.
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Föreningsdag

I oktober arrangerades en föreningsdag öppen för alla föreningens medlemmar. Cirka 20
personer deltog i dagen. Programmet bestod av lekar/samarbetsövningar och en workshop om
intern och extern kommunikation i föreningen. Dagen avslutades med middag och dans.

Styrelsens arbete
Utöver de protokollförda mötena har styrelsen också träffats vid en ”styrelsedag” i mars.
Syftet med denna var att den nya styrelsen skulle få möjlighet att lära känna varandra och att
skapa bra förutsättningar för samarbete inom styrelsen. Gruppen besökte Alnäs friluftsgård i
Sunnersta och gjorde en serie samarbetsövningar/lekar.
Guide för projektledare

För att underlätta för projektledare/projektgrupper och för styrelsen att ge stöd till dessa,
utvecklades under våren en ”guide för projektledare”. Denna ger vägledning till projektledare,
och beskriver vilka resurser som finns tillgängliga inom föreningen och vilka beslut som
måste stämmas av med styrelsen. Guiden kommer att finnas tillgänglig på den interna delen
av hemsidan.
Utbildningsfonden/Utvecklingsfonden

Flera på varandra följande styrelser har under de senaste åren upplevt att reglerna för
utbildningsfonden varit otydliga, vilket har försvårat beslutsfattandet. Styrelsen har också
identifierat ett behov av att öka transparensen kring beslutsfattandet och möjligheten för
föreningens medlemmar att ha inflytande över hur tillgängliga medel för utbildning nyttjas
genom att ändra på formerna för redovisning av avsättning till och uttag ur fonden.
Styrelsen arbetade med ett förslag på reviderad skrivning av reglerna för utbildningsfonden
under våren. Detta skickades ut till ett urval av föreningens medlemmar i maj. Urvalet gjordes
så att det omfattade alla nuvarande och tidigare lärare i föreningen samt de som på annat sätt
är mycket aktiva i föreningen (med på sändlistan ”aktiva” och/eller med särskilda
ansvarsposter). Utskicket gick ut till totalt 64 personer. Dessa personer ombads att inkomma
med synpunkter, antingen skriftligen eller vid det möte som arrangerades i början av juni för
att diskutera förändringarna. Lindyledargruppen inkom med gemensamma synpunkter på
förslaget efter sitt möte i augusti. Utifrån inkomna synpunkter reviderade styrelsen förslaget
igen under hösten och ett slutgiltigt förslag skickades ut tidigt i januari 2013. Efter att
styrelsen tagit de synpunkter som då inkommit i ….[beslut 13 februari].
I samband med revideringen av utbildningsfonden har styrelsen också utvecklat en Policy för
ideellt och arvoderat arbete. Denna tydliggör hur föreningen vill uppmuntra dem som
engagerar sig i föreningen genom att erbjuda vissa förmåner kopplade till den verksamhet
personen engagerar sig i. Samråd kring denna har skett på samma sätt som för
utbildningsfonden. [beslut 13 februari].
Lokalfrågan

Under året har styrelsen börjat utreda föreningens behov av en egen föreningslokal och
möjligheterna till drift och finansiering av en sådan. Ett större antal aktiva medlemmar har
tillfrågats om sin syn på nuläget och önskningar för framtiden. Styrelsen har även granskat
hur mycket vi lägger på lokaler idag och vad en egen lokal kan betyda för föreningen med
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avseende på kostnader, flexibilitet och verksamhet. Utredningen kommer föreläggas årsmötet
för information och en rådgivande omröstning om hur styrelsen bör gå vidare med frågan.
Kommunikationspolicy

Arbetet med en kommunikationspolicy inleddes i oktober. Föreningsdagen utnyttjades för att
diskutera hur medlemmarna tycker att framför allt den interna kommunikationen fungerar
idag. Arbetet med kommunikationspolicyn kommer att fortsätta under 2013.
Dialog med kommunen

Natur- och fritidsnämnden i Uppsala kommun beslutade under året om nya regler för bidrag
och subventioner till ideella föreningar. som innebär att hyra av kommunens lokaler
(gymnastiksalar) ökar från 28 till 56 kr/tim för Swingkatten från och med 1 januari 2013.
Förändringen innebär också att vi framöver kommer att hyra lokaler direkt av kommunen
istället för av skolorna, vilket kan skapa nya förutsättningar för dialog om användning av
utrustning såsom speglar etc.
Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående medel 86 976 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
Medlemsavgifter
Kursavgifter
Lägeravgifter
Övrig försäljning
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Lokalkostnader
Lärare, externa svenska
Lärare, externa utländska
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

2012-12-31

2011-12-31

Budget 2012

67 342
515 963
205 525
124 853
20 791
934 474

56 950
459 444
289 285
155 746
164 863
1 126 288

70 000
475 200
178 500
131 500
33 000
888 200

-132 432
-113 515
-63 569
-15 015

-187 426
-157 315

-120 510
-136 442
-25 500
-13 926

-216 250
-93 700
-57 281
-14 095
-23 793
-4 960
-27 305
-1 099
-15 635
-196
-1 840
-13 424
-3 626
-7 483
-62 406
-4 898
-24 050
-9 840
-30 107
-7 549
-22 244
-5 740
0
-972 050

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

-225 600
-106 000
-36 548
-4 300
-27 800
0
-37 200

-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

-12 250
-4 900
-6 500
-1 900
-8 882
-4 000
-24 000
-68 625
-6 000
-23 000
-10 000
-8 000
-10 000
-28 000
-20 500
0
-970 383

Avskrivningar
Valuta förluster
Ränteintäkter

-3 556
-181
9 768

-7 680

-3 500

12 092

10 000

Årets resultat

-31 545

-66 386

-75 683
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Balansräkning
Not

2012-12-31

2011-12-31

10 667

14 222

10 667

14 222

Varulager

11 391

0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader

0
1 899
15 208

8 820
3
10 000

Summa kortfristiga fordringar

17 107

18 823

350 000
660 749

350 000
694 982

Summa omsättningstillgångar

1 039 246

1 063 805

SUMMA TILLGÅNGAR

1 049 913

1 078 027

Bundet kapital
Lokalfond

560 000

560 000

Summa bundet kapital

560 000

560 000

Fritt kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

118 522
-31 545

184 908
-66 386

Summa fritt kapital

86 976

118 522

Summa eget kapital

646 976

678 522

275 478

257 134

275 478

257 134

29 544
4 026

14 946
60 693

93 889

66 733

127 459

142 371

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier

2

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
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SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

1 049 913

1 078 027

Noter
Not 1 Verksamhetsområden
Kurser

UBWC

Blues
WS

487 283

100 557

29 997

90 151

2012
Intäkter

SBW

UBWD

Cats
Corner

Swingkvällar

Övrig
socialdans

Övrig
verksamhet

Totalt

31 545

0

73 871

11 147

119 691

944 242

Lokal

-51 030

-6 140

-3 052

-12 000

-1 280

-22 400

-17 540

-6 280

-12 710

-132 432

Lärare

-311 380

-38 600

-7 413

-44 125

-10 885

0

0

0

4 055

-408 348

0

-8 500

0

-10 000

0

0

-69 200

0

-6 000

-93 700

-14 332

-15 490

-7 960

-32 496

-2 421

-710

-6 148

-240 389

-341 307

-376 742

-68 731

-18 425

-98 621

-14 586

-23 110

-21 360
-108
100

-12 428

-255 044

-975 787

110 542

31 826

11 572

-8 470

16 959

-23 110

-34 229

-1 281

-135 353

-31 545

Orkesterhyra
Övriga
kostnader
Summa
kostnader
Resultat

Not 2 Inventarier
2012-12-31

2011-12-31

66 740
0
66 740

48 962
17 778
66 470

-52 518
-3 556
-56 073

-44 838
-7 679
-52 518

10 667

14 222

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets anvskrivning

Bokfört värde

Not 3 Eget kapital
Balanserat Årets
Lokalfond resultat
resultat Totalt
Ingående balans
Behandling av föregående års resultat enligt
årsmötesbeslut
Årets resultat

560 000

560 000
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184 908

-66 386

678 522

-66 386

66 386
-31 545
-31 545

-31 545
646 976

118 522

13

Not 4 Utbildningsfond

Ingående balans
Avsatt till fonden
Uttaget ur fonden
Utgående balans

2012-12-31

2011-12-31

257 134
216 250
-197 906
275 478

293 186
193 000
229 052
257 134

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2012-12-31
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
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2011-12-31

9 840

34 290
100

49 659
93889

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

