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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
FÖR LUNDS DANSKLUBB 
GÅSASTEGET 2021  
Styrelsen har under året bestått av 
Ordförande Mikael Dahlgren  
Vice ordförande Anna Nordin 
Kassör Anders Nilsson  
Sekreterare Ulrika Lindström och Hans-Göran Künkel  
Ledamot Kennet Larsen 
Ledamot Florina Mikkelsen 
Suppleant Åsa Fridh 
Suppleant Josefin Risberg 
Suppleant Benjamin Lindholm 
 

Året i korthet 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 12 protokollförda 
sammanträden.  
Årsmötet hölls digitalt via Zoom den 19/3–21.  
Gåsasteget hade 400 medlemmar den 31/12 2021. Detta är en återhämtning 
från tidigare år. Medlemstalet är fortfarande lågt, till stora delar beroende på 
att vi haft mycket lite verksamhet under pandemiåret. 
Föreningen har under året genomfört ett fåtal aktiviteter, kurser och 
utbildningar eftersom pandemirestriktioner inte tillåtit det under stora delar 
av året. 
Seniorverksamheten har pågått när det varit möjligt, bitvis i samarbete med 
ÖDF. 
Vi har fortsatt söka lokal och har lyckats hitta en lokal på Gastelyckan i Lund, 
som vi kommer att hyra förutsatt att fastighetsägaren får bygglov för vår 
verksamhet.  
Tisdagsträningarna har inte kunnat genomföras överhuvudtaget under 
verksamhetsåret.  
Föreningen deltar i FaR, Fysisk aktivitet på recept.  
 

Kommittéer  
Kommittéerna har arbetat vidare under 2021, dock med de begränsningar 
som gäller under pandemin;  
Festkommittén: Anna Nordin, Annette Möller, Patrik Henningsson, Ferry 
Einarsson, Helen Nilsson och Helene Pettersson, Florina Mikkelsen och Malin 
Dahlgren. 
Gåsabladets redaktör: Thomas Prahl  
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Tränar- och tävlingskommittén: Ulrika Lindström, Åsa Fridh, Ferry Einarsson 
och Tommy Petersson, Malin Dahlgren, Olivia Dahlgren.  
Lokalkommittén: Krister Elmström 
Tisdagsgruppen: Jeanette Lloyd, Niklas Larsson Hultgren, Jörn Nilsson 
Christine Molin och Maria Munther 
Seniorkommittén: Tilly Ajger, Göran Andersson, Fritz Brorsson, Bengt Larsson, 
Eva-Lena Malmros, Pia Olsson och Ingrid Sandberg. 
PR-och webb: Åsa Fridh, Jeanette Lloyd, och Johan Alteir Tuvesson (extern 
konsult) 
 
Andra viktiga poster i klubben:  
Kursanmälansansvarig: Åsa Fridh.  
Kursanmälan seniorkurser: Ingrid Sandberg 
Klubbmail: Anna Nordin och Hans-Göran Künkel 
Hemsidesansvarig: Jeanette Lloyd.  
Revisor: Karin Jörlöv, Veronica Nyberg.  
Revisorssuppleanter: Jan Gustavsson 
Valberedning: Jörgen Mikkelsen, Kim Nordkvist och Olivia Dahlgren. 
Musikansvarig: Jan-Erik Persson.  
Tisdagsansvariga: Tisdagsgruppen.  
Klädansvarig: Malin Dahlgren.  
Birdiesteget: Ebbe Hansson 
Gasasteget: Adam Jönsson 
 

Tränar- och tävlingskommittén  
Under verksamhetsåret 2021 har det varit svårt att planera och erbjuda 
verksamhet dels pga pandemin, dels för att vi förlorat många av våra lokaltider 
samtidigt som många av våra instruktörer är föräldralediga.  

Våren 
All planerad verksamhet ställdes in pga pandemin. 

Sommaren 
Utomhusverksamhet med restriktioner kunde genomföras 

• Dans i Parken endast 5 ggr då klubben valde att senarelägga klubbens 
deltagande pga restriktioner 

• Boogie at The Beach 3 ggr 
 
Hösten 
Verksamhet med restriktioner kunde genomföras 

• Bugg Nybörjarhelg 2 st 
• Back to Basic Bugg F1/F2 
• Back to Basic Bugg F3/F4 
• Bugg F1 
• Bugg F2 
• Bugg F3/4 
• Back to Basic BW 
• BW Nybörjare 
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• BW Forts 
• UDP 2 st 
• Seniorbugg Nybörjare 
• Seniorbugg 1 (inställd) 
• Seniorbugg 2 
• Seniorbugg vidareutveckling 
• Seniorernas Tedanser 
• Diverse friträningar 
• 2 st helger med Everborns 

  

LundaSnurren  
Gåsasteget fick med kort varsel (4 veckor) under ledning av Josefin Risberg stå 
som värd för distriktsmästerskapen efter att annan klubb hoppat av som 
arrangör. Lika kort varsel fick så klart alla de fantastiska medlemmar som 
ställde upp som funktionärer. Tillsammans med olika sponsorer och bra 
klubbanda arrangerade detta gäng ett mycket bra DM med goda resultat 
både dansmässigt och ekonomiskt. 

Tävlingskommittén 
Klubben har haft 23 st licensierade tävlingsdansare som tillsammans har gjort 
55 starter, varav 12 st pallplatser. 2 st starter på SM varav den ena bidrog till att 
vi för första gången i Gåsastegets historia hade startande i Boogie Woogie på 
Svenska Mästerskapen!  

TTK vill speciellt tacka alla duktiga kursledare för god uppfinningsrikedom och 
härligt engagemang trots all osäkerhet om hur eller om vi överhuvudtaget 
skulle kunna genomföra deras planerade kurser! 

Festkommittén 
Festkommittén har planerat flera aktiviteter men ingen, utom Lundasnurren 
där festkommittén varit med och arrangerat, har kunnat genomföras pga 
restriktioner. 

PR och kommunikation (inkl web) 
Kommittén har fortsatt arbete att införa Gåsastegets nya grafiska profil i alla våra olika 
kommunikationskanaler. Det verktyg vi använder för att schemalägga inlägg har inte 
kunnat användas eftersom det har varit ännu ett år med av & på pga restriktioner. 

PR & Kommunikation:  
Kommitténs uppgift har varit att administrera klubbens olika kommunikationskanaler 
och fortsatt eftersträvan i att skapa en mer enhetlig bild av klubben. 

• Vi har lyckats applicerat kanalstrategin i allt vårt arbete för hur klubben ska jobba 
med Facebook, Instagram, Gasasteget.se 

• Nyhetsbrevet Gåsabladet, berörs fortfarande inte utan det är Tomas Prahl som 
flitigt jobbar med detta. 

• Arbetat vidare med att befästa den grafiska profilen i verktyget Canva. 

Web: 
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• Kommittén administrerar Gasasteget.se 
• Kommittén arbetar med att säkerställa Gasasteget.se enligt den grafiska profilen 
• Kommittén har fortsatt arbetat hela året med den nya plattformen för 

Gasasteget.se med ett modernare snitt, bättre funktioner för alla användare men 
framförallt bättre verktyg för administratörerna. Sidan kommer att publiceras 
under 2022. 

Musik  
Tillfällen att spela musik har dessvärre varit sällsynta under verksamhetsåret -
21. Jan-Erik Persson är musikansvarig och har stått för musiken de gånger det 
varit aktuellt. 
 

Tisdagsgruppen 
Våra uppskattade och efterlängtade tisdagsdanser har tyvärr varit inställda 
hela verksamhetsåret dels eftersom restriktionerna inte tillåtit dem, dels därför 
att vi inte fått tillgång till lokal att ha dem i (vilket också varit en bieffekt av 
restriktionerna). 

Lokaler  
Den verksamhet som kunnat genomföras 2021 har genomförts i samma 
lokaler som tidigare år, EOS-hallen, Lomma dansrotunda, Bjärreds folkets hus, 
Kårhuset, Gasverksgatan samt Papegojlyckan. Sökandet efter lokal har 
fortsatt, och föreningen har funnit och tecknat en lokal på Gastelyckan, givet 
att bygglov för vår verksamhet erhålles. 
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Seniorkommittén 

Under våren hade vi inga aktiviteter pga. Covid. 

Under sommaren hade vi fyra tillfällen med seniorbugg i Stadsparken i 
samband med Sommarlund. 

Vid höststarten fräschade kursledarna upp sina kunskaper dels under 
workshop ”Back to Basic”, dels under en dag med den nya buggdialekten. 

Under hösten har vi, i samarbete med ÖDF, genomfört fyra kurser: Seniorbugg 
för nybörjare, Seniorbugg fortsättning steg 1, Seniorbugg Dansa vidare och 
Seniorbugg, förarkurs för damer. I samarbete med ÖDF har vi haft tedanser 
(social dans), 3 gånger i Lund och 4 gånger i Malmö. 

Seniorkommittén har ansökt om pengar från RF, ”Idrott för äldre” och fått 20 
000 kr beviljat, öronmärkta för seniorverksamhet. 

Seniorkommittén har haft 5 möten. 

Övrigt  
Birdiesteget har haft sitt traditionella Gåsaslag i augusti under ledning av 
Golfpro Ebbe Hansson.  
 

 

Lund 2022-02-09  
 

 

-----------------------------------------  ----------------------------------------  

Mikael Dahlgren, ordf.   Anna Nordin, V Ordförande  
 
 
---------------------------------------- ----------------------------------------  

Anders Nilsson, kassör  Hans-Göran Künkel, sekr. 
 

 

---------------------------------------- ----------------------------------------  

Florina Mikkelsen, ledamot Kenneth Larsen, ledamot 
 
 
----------------------------------- ----------------------------------- 
Ulrika Lindström, ledamot Benjamin Lindholm, suppleant   
 

 

----------------------------------------  ----------------------------------------  

Åsa Fridh, suppleant  Josefin Risberg, suppleant 


