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Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft 18 protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls tisdagen den 28/3 i EOS-hallen.
Gåsasteget hade 748 medlemmar den 31/12 2017 vilket är nära rekordet från 2010 på 766
medlemmar.
Föreningen har under året genomfört många aktiviteter, förutom kurser, danskvällar ”Friday
nights” och utbildningar har föreningen åter gjort en satsning för att starta barn och
ungdomsverksamhet. Även seniorverksamheten har utökats med bl.a. tedans.
Tisdagsträningarna fortlöpte under terminen med inslag av jägardans, olika temakvällar och
minikurs i salsa och street dance.
En ny hemsida har lanserats och föreningen har även anslutit sig till dans.se.
Kommittéer
Under året har föreningen haft sju aktiva kommittéer;
Festkommittén: Emili Bertosa, Anna Nordin, Annette Möller, Patrik Henningsson, Kenneth
Larsen och Helene Pettersson.
Thomas Prahl (Gåsabladets redaktör) och Peter Dagsberg (tryckansvarig).
Tränarkommittén: Björn Åkesson, Niclas Hansen och Fredrik Lindberg.
Tävlingskommittén: Åsa Fridh, Tommy Petersson och Kenneth Larsen.
Lokalkommittén:
Andra viktiga poster i klubben:
Vice kassör: Karin Jörlöv.
Kursanmälansansvarig: Ingrid Sandberg.
Vice kursanmälansansvarig:
Hemsideansvarig: Vakant.
Revisor: Frits Brorsson och Kerstin Ingelmark.
Revisorssuppleanter: Jan Persson och Veronica Nyberg.
Valberedning: Kjell Larsson, Ylva Fagerlind och Jörgen Mikkelsen.
Musikansvarig: Jan-Erik Persson.
Tisdagsansvariga: Lars-Åke Persson.
Medlemskortsanvarig: Tomas Bengtsson.
Klädansvariga: Maria Åström och Jeanette Parkstedt.
Birdiesteget: Ebbe Hansson
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Tränarkommittén
Det har arrangerats kick-off för ledare och hjälpledare inför terminsstarterna.
Hjälpledarutbildningar har genomförts inför både vår- och höstterminen.
En avslutningsträff med ledare, hjälpledare och funktionärer annordnades efter vårens
aktiviteter.
Det arrangerades en helgkurs i WCS under hösten ”Skåneswing ”.
Andra arrangemang som föreningen deltagit i var SommarLund, Sommardans i Lomma, Dans
på stranden i Malmö och Kulturnatten i Lund
Föreningen har även arrangerat buggkurser i Veberöd och Alnarp.
Det har även funnits möjlighet till fri dansträning på EOS-hallen, Friskis & Svettis samt
dansrotundan i Lomma.
Kurser under vårterminen 2017
Bugg
2 nybörjarhelger
9 veckokurser (nivå 1-4 + parträning)
3 seniorbuggkurser
4 tävlingskurser
Boogie Woogie
1 helgkurs
3 veckokurser
West Coast Swing
2 veckokurser
Mysfox
1 helgkurs i Latinfox
Kurser under höstterminen 2017
Bugg
2 nybörjarhelger
7 veckokurser (nivå 1-4 + parträning)
4 seniorbuggkuirser
2 ungdomskurser
5 tävlingskurser
Boogie Woogie
1 helgkurs
4 veckokurser (nivå 1-3 + parträning)
West Coast Swing
2 veckokurser
Mysfox
1 Helgkurs
1 veckokurs
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Tävlingskommittén
Under verksamhetsåret 2017 har föreningen haft 55 st licensierade dansare som tillsammans
startat i 333 olika individuella starter (199 par-anmälningar) inom Bugg, Boogie Woogie,
West Coast Swing och Lindy Hop. Dessa har tillsammans stått för 61 st pallplatser på
tävlingar runtom i landet. Under året har föreningen ”fått” 7 st nya licensierade dansare.
Året började med Kick-Off den 28/1 med Daniel & Sanna, ca 30 st medlemmar deltog.
11-12/2 arrangerade Åsa Fridh och Rainer Jussila Långström Swing & Boogie Weekend. Ett
lyckat arrangemang med Nils & Bianca och erkända musiker på kvällen, ca 100 st deltog bl a
kom svenska mästarna i Bugg till socialdansen på kvällen.
17 april hölls en ”Tävlingsträff” på EOS där man diskuterade olika utvecklingsmöjligheter.
Kommittén har för avsikt att ha dessa ”träffar” med tävlande 1 gång om året.
Ett försök till eget SM-pepp gjordes men då intresset var lågt så ställdes detta arrangemang
tyvärr in.
23 maj hölls Dansglädje-tävlingen, 31 st startande. Åsa Fridh och Robert Marshall var
speaker´s. Detta år hade vi ”publikröstning” via mobilapp… Lyckat!
DM:
Klubben hade 8 st par som startade, detta år vilket resulterade i 2 st silver och 2 brons ☺
SM:
Årets SM gick i Kalmar och klubben hade 6 par startande; Marcus & Marika, Marcus &
Josefin, Xuhao & Nicole, Kenneth & Maria, Tommy & Eva och Ola & Åsa ☺
Danskampen:
Även i år vann Skåne/Halland distrikt i kampen mot Småland/Blekinge. Gås hade 7 par
uttagna till distriktslaget ☺
DistriktsCupen:
2 st silver och 3 st brons till Gås-dansare ☺
Träningar:
Daniel & Sanna Everborn har under året varit hos oss under 10 st helger. Dessa helger har
tillsammans inneburit 40 timmar tävlingsträning i Bugg och 60 timmar öppen träning i
Boogie Woogie, privatlektioner och olika Workshop´s med tema som t ex. Musikanpassning,
Öva Döma, Tjej/Killteknik, Spinnskola etc etc… Dessa blandade och öppna ”event” anser
kommittén är utav stort socialt överbryggande värde för att förebygga olika grupperingar
inom föreningen.
Andreas Larsson har under året varit hos klubben 17 st måndagar och haft träningar för de
Nationella paren
Kommittén var också inblandad i ”Avslutningsmiddag” för Kursledare och hjälpledare med
Daniel & Sanna den 11/11 på FarmShack. Grundlig genomgång av föra/följa till alla ledarna
och därefter gemensam middag.
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Till slut arrangerade kommittén Terminsavslut den 23/11 med DM/Cupfinal-pepp med
Andreas Larsson. Alla deltagare i Tävlingsträningsgrupperna, BW –parträning och övriga
deltagare på DM/Cup var inbjudna. 25 deltog.
Tävlingskommittén vill också rikta ett särskilt stort tack till lagledare, publik och
föreningskamrater som ställt upp för våra dansare och som följt med oss ut på tävlingar och
stöttat, fotograferat och filmat!

Festkommittén
Terminsstarten 2017 var den 17/1 med bandet Voize som fick igång oss och dansa. I pausen
bjöds det på kaffe, saft och kakor.
Under året har Festkommitteén hållit i en Vårfest(13/5) där alla fick ta med egen mat och
festkommitten bjöd på kaffe med tilltugg. Bandet Excess spelade härligt och fick oss att dansa
hela kvällen på Lomma Dansrotunda.
Efter en intensiv termin kom sommaravslutningen den 30/5 där vi fikade i ett varmt och
svettigt EOS.
22/8 spelade Likes upp till dans i EOS lokaler. Många var sugna på att starta terminen och tog
sig dit för att bugga, Foxa mm. Festkommitten fick nöjet att bjuda alla på gott kaffe och
kakor.
När novembermörkret sänkt sig över Skåne var det dags för att dansa loss till underbara
Callinaz, både bugg, BoogieWoogie och Fox dansades till svängiga toner. 18/11 var temat för
kvällen Grease och vi fick se både ”Danny” och ”Sandy” i många tappningar under kvällen.
För att utse kvällens vinnare av tävlingen kvällens ”Danny och Sandy” fick de utvalda
finalisterna rocka loss med rockring och folket klappade hem sina favoriter. Under festen på
Granbacken fick vi både bubbel, god mat och en härlig tårta till kaffet.
Avslutningen för året hölls i EOS-hallen i Lund den 12/12. Till denna hade bland annat
Boogie Woogie eleverna satt ihop en koreografi och Tävlingsgruppen gjorde en uppvisning.
Fika med lussebullar, peppakakor och glögg bjöds det på i pausen.
PR
Föreningen har under året annonserat på Facebook och i Lokaltidningen inför terminstarterna.
Gåsabladet har börjat distribueras digitalt och utkommit fyra gånger med Thomas Prahl som
redaktör.
Föreningen har en sida på Facebook och en aktiv Facebookgrupp dels för klubben och dels för
klubbens tävlingsdansare.
Musik
Jan-Erik Persson har under året stått för musiken under de välbesökta tisdagsträningarna.
Lokaler
Föreningen har under året bedrivit verksamhet främst i EOS-hallen, på Friskis & Svettis i
Lund och dansrotundan i Lomma. Föreningen hyr också ett förråd hos Friskis & Svettis.
Övrigt
Birdiesteget har haft sitt traditionella Gåsaslag i augusti och Gasasteget har sin trogna skara
som under Adam Jönssons ledning utforskar det skånska landskapet.
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Lund 2018-03-01

----------------------------------------Annika Borg ordf.

---------------------------------------Jeanette Lloyd vice ordf.

---------------------------------------John Koppetsch kassör

---------------------------------------Per Göran Andersson sekr.

---------------------------------------Ingrid Sandberg ledamot

---------------------------------------Björn Åkesson ledamot

---------------------------------------Krister Elmström suppl.

---------------------------------------Hans-Göran Künkel suppl.

---------------------------------------Fredrik Lindberg suppl.
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