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Verksamhetsberättelse för Föreningen Side By Side Linedance Nyköping avseende 

tiden 2019-01-01 --- 2019-12-31 

Föreningen har som vanligt haft ett aktivt år. Antalet medlemmar 31 december var 45, några färre än 

föregående år. Vi är stolta över att Eva Solid blev världsmästare (WDM) i klassen Novice Gold. 

 

Styrelsen som valdes vid årsmötet har bestått av följande personer: Gunnar Sellberg (ordförande), 

Lena Rådefelt (sekreterare), Frida Radloff (kassör). Övriga ledamöter: Eva Solid och Madelene Evert , 

Suppleanter: Marie Sellberg och Olgunn Friberg i nämnd ordning 

Trivselkommittén har bestått av Marie Sellberg (sammankallande), Mona Kämpe, Kristina Norrby, 

Anita Pedersen samt Eva Jarlö. Som valberedare valdes Ann Cavrell Nyström och som revisor Ulla 

Kalén med Marita Mellberg som suppleant. 

 

Skatteverket har beslutat ett ge föreningen befrielse från att lämna särskild 

uppgift/inkomstdeklaration. Befrielsen gäller t.o.m. inkomståret 2022.  

 

Under 2019 har föreningen haft 8 styrelsemöten: 5 på våren (14/1, 29/1, 11/2, 8/4, 3/6) och 3 på 

hösten (26/8, 30/9 samt 11/11). Vi har haft 3 medlemsmöten (2/4, 5/11, 10/12) Det första mötet 

delades så att nivå 1 och nivå 2-3 hade var sitt möte. Protokollen från styrelsemöten och 

medlemsmöten har funnits att läsa på ordinarie kurskvällar.  

 

Kursverksamhet har regelbundet bedrivits på 2 nivåer: Nivå 1: Beginner/improver samt Nivå 2 

improver/intermediate. För att locka fler att gå upp till nivå 2 så har nivå 2 startat höstterminen med 

en del beginner/improver-danser (1:ans danser). Dessa danser har sedan succesivtersatts med nya 

som är på improver- och intermediatenivå. Detta har fungerat bra. 

Rabatt på kursavgiften erbjöds om man kunde värva nya medlemmar. Vid värvning av en medlem 

fick man 200 kr mindre att betala i kursavgift. Har man värvat 3 eller flera nya medlemmar så 

behövde man inte betala någon kursavgift. Klubben betalar musikavgift till STIM. 

Instruktörer har varit: Marie Sellberg, Eva Solid, Lena Rådefelt samt Gunnar Sellberg (ht). 

Föreningen har också haft dansträffar med danser på högre nivå (Nivå 3). Kortkurser och prova-på-

tillfällen har genomförts. Terminen avslutades med en adventsfest. 

 

Utbildning: Föreningen ordnade en teknikkurs med Charles Alexander Åkerblom Roskvist. 16 

personer deltog – deltagare även från andra klubbar. Marie Sellberg, Gunnar Sellberg och Ann Cavrell 

Nyström har deltagit på teknikkurs med Niels Poulsen. Dessutom har Marie och Eva deltagit i 

instruktörskurser med Niels i Vrigstad. Lena Rådefelt har kommit in på en instruktörsutbildning som 

kommer att genomföras vid flera tillfällen några år framåt i tiden. På flerdagarsevent (Lillsveds 

Folkhögskola, Sätra Brunn) har vi också haft medlemmar som deltagit. Eva Solid, Olgunn Friberg 

Gunnar Sellberg, Marie Sellberg och Ann Cavrell Nyström (även funktionär på Lillsved). 

Elitkoreografer som lärt ut danser till (en eller flera) medlemmar i klubben är Niels Poulsen, Fred 

Whitehouse, Julie Harris, Neville Fitzgerald, Maddison Glover, Jessica Devlin, Jenny Stevensson, 

Guillaume Rickard, Jonas Dahlgren, Barbara Seelt, Marlene Jacobsen, Jessica Boström. och Charles 

Alexander Åkerblom Roskvist.  
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Tävlingar: Eva Solid blev världsmästare (WDM) i klassen Novice gold vid tävlingar i Blackpool, 

England. Hon har också framgångsrikt tävlat i French Masters i Nice Frankrike (Novice), I Lowland 

Dance Masters (intermediate-nivå) i de Rijp, Holland och på East Heart Competition i Linköping. Lena 

Rådefelt tävlade i klassen Newcomer. Eva Solid blev också, tillsammans med Anne Weman från 

Norrköping, trea på WDM i Partner Senior i Blackpool. De tävlade också i French Masters, Lowland 

Dance Masters och East Heart Competition med fina resultat. 

 

Uppvisningar: På dansens dag i april hade vi uppvisning på stadshustrappan och därefter prova på i 

pensionärsalliansens lokal. Vi hade också uppvisning (+prova-på) i hamnen på nationaldagen och på 

Joce City, Björkvik. Vid våra uppvisningar har vi haft hjälp av dansare från Norrköping. Eva Solid lärde 

ut en för klubben ny dans både på nationaldagen och vid dansen på Ängstugans dansbana. 

 

Öppna danser: På vårfesten fyllde vi lokalen. Årets tema var ”cats”. Jessica Boström lärde ut två bra 

danser. Både vårfesten, hamndanserna och dansen vid Ängstugan har besökts av dansare från 

klubbar i Sörmland, Östergötland, Stockholmsområdet, Västmanland samt Göteborg.  

 

Dansare från oss har inte bara besökt event i på olika platser i Linköping, Norrköping och Stockholm 

utan även på event i Jönköping, Motala, Sundsvall, Kumla, Vrigstad, Märsta, Fleninge (Haciendan), 

Kolmården, Botkyrka (Hågelby), Boo och Stavsjö (+ Sätra Brunn och Lillsved, Värmdö). 

 

Övrigt: Under året har vi använt www.djfeed.net/sbs som hjälp för att skapa danslistor och ge 

information på kurskvällar, vårfesten och utomhusdanserna. Med hjälp av en nyinköpt dator har vi 

fått det att gå både snabbt och smidigt. 

Pensionärsalliansen har ordnat ett skåp åt oss i konferensrummet bakom A-salen där vi kan låsa in 

vår utrustning. Vi har också tillgång till högtalarna, vilket underlättar framför allt när vi är i B-salen 

och inte behöver mixerbord. 

 

Det har framkommit vid medlemsmöten att det finns intresse för att ha någon form av tryck med 

Side By Side-loggan (eller text) på sina kläder. Det gäller både vid köp av nya kläder och kläder man 

själv redan äger.  Vi har kontakt med företag som erbjuder detta. 

 

 

        

Gunnar Sellberg, ordförande  Lena Rådefelt, sekreterare 

 

 

 _______         ___________  ____________________ 

Frida Radloff, kassör         Eva Solid, ledamot  Madeleine Evert, ledamot 


