SWING TING
2018/10/28

West Coast Jitterbugs bjuder in till årsmöte
Söndagen den 28:e oktober.
Mötet börjar kl 12.00 och när magarna
börjar kurra så bjuds det på lättare tilltugg.
På mötet, som är till för alla föreningens

medlemmar, sätter vi upp de stora målen inför
nästa år, diskuterar året som gått och väljer den
nya styrelsen.
För att kunna vara med och rösta om
föreningens verksamhet och framtid under mötet
måste du ha betalt medlemsavgift.
Välkommen!
Hälsningar Styrelsen
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- Resultat och ställning
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Tilläggsupplysningar
Revisionsberättelse
Budgetförslag
- Budget
Motioner
Proposition
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Dagordning:
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b. föreningens kassör för en tid av 1 år;
c. 1-4 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
d. 1-3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. Det totala antalet medlemmar i
styrelsen skall vara ordförande och kassör samt minst fem och högst sju
övriga ledamöter;
e. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
f. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
g. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud);
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor.
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Årsberättelse
Medlemsstatistik
Under verksamhetsåret 2017/2018 har WCJ haft 853 unika medlemmar.
Under Öppet hus inför HT 2018 kom totalt ca 207 besökare under 3 dagar som deltog i
klasserna:
Måndag:
Lindy: ~35 leads ~37 follows Balboa: ~12 leads ~13 follows
Tisdag:
BoogieWoogie: ~18 leads ~20 follows Blues: 5 leads 6 follows
Onsdag:
Lindy hop: ~25 leads ~26 follows Shag: 8 leads 10 follows

DJ gruppen
DJ- gruppens år har rullat på riktigt bra.
En begynnande undergrupp för Boogie Woogie börjar ta sin form och Bluesgruppen strävar
mot att sätta ramar för sin verksamhet.
De stora lokala eventen har bemannats med stor andel egna DJs och måndagsdanserna
flyter på bra. WCJ-representationen på events utanför Göteborg och Sverige fortsätter vara
stor! Herräng, Lindy Shock, Snowball m fl.
När Daniel Repsch var i stan för Dig Deeper fick vi möjlighet till en mycket bra Workshop
med honom.

Minor Swing
Minor Swing är Göteborgs egna Balboaläger som 2018 ordnades 13-15 april. Till helgen
hade 220 Balboaälskare från olika delar av världen anmält sig vilket är nytt rekord. Vi hade
tre festkvällar och kurser på fyra nivåer lördag och söndag. Helgen inleddes med fest på
fredagen där DJ Mosquito Hopkins spelade stenkakor. Under lördagen var det kurser med
Jennifer Lee och Javier Skeets Johnson från USA, Jo och Mel Calanglang från England
och Sanna Leinonen och Adam LaMontagne från Finland. Musiken på lördagens fest stod
ett av våra favoritband på scen, Andreas Hofschneider Quintet!
Helgen avslutades med tedans där vi hade massor av gott fika och vi bjöd på bubbel.
Denna kväll dansades det både i stora och lilla salen då vi stolt kunde presentera Minor
Swing Jam Session. Vi vet att många dansare även spelar instrument så vi bad dem ta
med sina instrument och riggade med piano, trumset och mikrofoner i lilla salen. För att
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leda sessionen anlitade vi Henrik Johnsson från Gentlemen and Gangsters. Jammet blev
en succé och många var med och spelade och dansade.
Helgen var fantastisk och vi kunde inte genomfört den utan alla våra volontärer som hjälpte
till med fika, bar, bära möbler och fixa. Tack till alla som hjälpe till och gjorde helgen helt
underbar!

Swingin’ Spring
Swingin’ Spring är West Coast Jitterbugs årliga lindy hop-läger sedan 1994. 2018 fick en
bra start då flera från arrangörsgruppen 2017 valde att fortsätta.
Under året kompletterades gruppen med några nya förmågor som kom in med nya tankar
och idéer.
Den nya gruppens mål var att göra en förändring jämfört med tidigare års event, med bland
annat mer fokus på kvällens fester. Detta tog sig framför allt i uttryck genom att byta
festlokal från Exercishuset till Auktionsverket Kulturarena på Tredje Långgatan. Bytet av
festlokal innebar stora förbättringar i arbetsmängd för både arrangörerna och ljudgruppen,
då förberedelser i form av att t ex bygga scen, dekorera och sätta upp ljud och ljus gick
betydligt fortare. Festerna fick också en annan karaktär, då lokalen i sig medförde en
glamorösare atmosfär liksom att det fanns fler och bättre utrymmen att socialisera med till
exempel en bar.
Fler förändringar är att vänta i 2019 års upplaga av lägret.
Årets upplaga hade ca 250 betalande gäster. 5 av 6 kursnivåer var slutsålda. De
internationella lärarparen var Kevin & Jo (USA), Pamela & Rikard (Litauen, Sverige), Kuno
& Gosia (Danmark) och Tatiana (Frankrike). Band: Gentlemen & Gangsters, Sir Bourbon
Dixieland Band och Jenny Almsenius & Martin Abrahamsson. Taster lärare: Henrik &
Isabel, Martin & Kristin, Pauline & Simon och Louise.
Även detta år hade vi ett samarbete med Liseberg där vi under torsdagen innan lägret hade
en förfest med prova på i lindy hop och socialdans till livemusik. En mycket uppskattad
tillställning. Efter fredagens och lördagens fest med uppvisningar och tävlingar på
Auktionsverket så anordnades en Late Night på Forum med livemusik. Helgen avslutades
på söndagen med en efterfest i tedansstil.
Arrangörsgruppen 2018 bestod av: Fabian Hundertmark, Malin Thimfors, Martin Jadefrid,
Paul Wood, Sebastian Gustafsson & Sonja Jonasson. Vi vill passa på att tacka alla
volontärer som hjälpte till med Swingin’ Spring, Late Night party, BYOB-bar, After-party och
inte minst våra DJs och vår fantastiska Ljudgrupp. Tack!

Authentic Jazz Weekend
Vad har ni gjort under året?
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Vi påbörjade planeringsarbetet för AJW 2018 i princip efter lägrets slut i februari 2017. Vi
fick in många värdefulla synpunkter i utvärderingen från lägret 2017 som har använts som
underlag till förbättringar inför upplagan 2018. Vi anordnade återigen en weekend i februari
med fyra nivåers jazzkurser samt socialdans på fredags- och lördagskvällarna plus tedans
på söndagen. Efter två anordnade läger tillsammans i nuvarande arrangörsgrupp kände vi
att vi var nöjda med vår insats och har tackat för oss och hoppas någon annan vill driva
vidare lägret så småningom.
Hur har året varit?
2018 blev kursmässigt nästintill slutsålt och vi bokade återigen en extern lokal för att lösa
det med stora grupper av deltagare. Lokala lärare samt de två externa lärarna, Mikaela och
Caroline, var mycket uppskattade bland kursdeltagarna. Vi hade två olika liveband och
anordnade en lyckosam 30 second showcase uppvisning på lördagskvällen med nio
nummer. Mat och fika under helgen var tidigare mycket uppskattat så vi fortsatte med det
vinnande konceptet vilket återigen blev väldigt lyckat.
Vad är ni mest stolta över?
Väldigt god uppslutning från lokala ledarkåren som ställde upp som lärare på lägret, alla
glada tillrop från såväl deltagare som lärare samt möjligheten att tillmötesgå det stora
intresset för solojazz som finns hos föreningens medlemmar.

Boogie Woogie-gruppen
Under året 2017/2018 har det varit fortsatt härlig uppslutning för de WCJ-aktiviteter som
erbjudits för nya och vana Boogie Woogie-dansare.
Det har hållits kurs på både grund, fortsättning, och medelnivå under verksamhetsåret och
ärare(Jesper Boberg) har tagits in för att inspirera de som dansat ett tag.
Utöver detta har socialdansen varannan måndag givit mycket dansglädje under
verksamhetsåret och växt i takt med att våra kurser genomförts.
Nyheter för året är att vi dels prövat med tasters i form av solorutiner i samband med
Swing-after work och dels att vi kunnat erbjuda en kortare koreografikurs. Båda
aktiviteterna har tagits emot med positiva kommentarer från deltagarna och något vi
hoppas kunna erbjuda igen.
Den blandade musiken på efterföljande AW har också bidragit till ett dansgolv där alla
WCJs danser har kunnat samsas.
Utanför föreningen har några i gruppen också marknadsfört WCJ genom att återigen
uppträda på Mimers hus i Kungälv. Utmaningar inför kommande år är hur vi ska gå till väga
vid nyrekrytering av ledare och säkerställa nivån på våra kurser samt att få till någon större
socialdans med liveband. Det är nu ett härligt gäng som engagerar sig i att synliggöra och
sprida den glädjen vi tillsammans känner för Boogie woogie på WCJ.
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Bluesledargruppen
Under året höll blueslärarna två baskurser per termin och ca tio temakurser i blues samt två
workshops; Tangoed up in blues och Weekend with awesome local teachers. Workshopsen
hölls på helger och kombinerades med en socialdanskväll.
Niclas och Sandra höll en uppskattad show case i blues på årets kabaré. Två av våra
engagerade blueslärare slutade att undervisa på wcj under vårterminen och tre nya lärare
lärdes upp under våren. Varannan tisdag höll en eller flera blueslärare en 30 minuter lång
taster class innan socialdansen, varje tillfälle hade sitt eget tema och anknöt ibland till
material som lärts ut på de pågående kurserna.
En taster class med fokus på introduktion till bluesdans hölls under Swinging Spring.

Balboaledargruppen
What have you done during the past year?
Later half of HT 2017:
Balboa FK (Okt)
Balboa Medel helg (Okt)
Balboa Medel (Nov)
Bal-in-Snow-fall (Dec) (All local teachers involved, teaching one or two hours during a
weekend. Very appreciated.)
VT 2018:
Balboa MA (Jan)
Balboa for Advanced Lindy Hoppers (Jan)
Balboa FK (Feb)
Balboa FK+ (Feb)
Purebal Micro-Bal (April)
Balboa Inspirational Sundays (May) (course with different teaching couple per class)
Balboa M (May)
Minor Swing (April) (See Minor Swing committee report.)
Balboa Summer Practice (August) - it was very popular with visit where many balboa
dancers, experienced and fresh ones, came forward with questions for guidance. Lots of
them appreciate the concept of free training for WCJ members and they express wish to do
have these kind of practises more often.
HT 2018:
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Grundkurs - it was dynamic class with interesting topics over fundamental movements. All
of us teachers kept GK positive and relaxed, and that was probably the reason all of the
students stayed present and focused till the very last class. Many of them shows interest to
continue.
Fortsättningskurs - coming up!
Group members:
Kyle stopped teaching in spring
Maëlle moved back to France in August
Sonja joined in and help to rescue GK class in the very last moment.
2. What has the year been like?
Year, or should i say season, was a bit unsure about the future of Balboa in WCJ, because
many teachers withdraw their presence and they left 2.5 teacher couples to run the season
HT 2018.

Balboa Boost
Balboa Boost på WCJ är ett arrangemang där balboadansare träffas för att socialdansa,
träna, fika och umgås. Tillfällena är planerade till en söndag varje månad, och platsen är
lilla salen på Forum. Vid kl 14 startas musiken upp, och runt kl 15 serveras fika. Balboa
Boost-gruppen ser till att det alltid finns kaffe bullar och kakor, och övriga deltagare bakar
och bjuder på egna verk i mån av tid och lust. Arrangemanget är gratis, men en frivillig
fika-avgift på 20-40 kr välkomnas för att täcka kostnader och utlägg för de som fixat det
goda. En föranmäld och kunnig DJ spelar tidsenlig musik under större delen av
eftermiddagen, och däremellan brukar arrangörerna se till att det svänger från högtalarna
ända fram till kl 17.
Nytt för verksamhetsåret 2017-2018 är att vi vid vissa av tillfällena suttit i lilla salen och
fikat, samtidigt som musiken och danserna fortgått. Fikat har då ställts in tidigare än
normalt för att sprida ut de som sitter över tiden. Anledningen är att många som kommit
något senare än genomsnittet velat fortsätta dansa, och inte avbryta för fika redan efter
några låtar. Att alternera mellan detta upplägg och den ordinarie fikapausen på loftet har
gett en ny uppfriskande dimension till Balboa Boostarna. Vi har därutöver varit mer noga
med att alltid ha någon form av musik på - DJ eller spellista - under fikapauserna för att
tillmötesgå de som hellre dansar än frossar i sött.
Under ett tillfälle på hösten 2017 arrangerades en ”Balboa Boost Noir” på kvällstid. Länge
har det pratats om hur trevligt och passande det vore med ett sådant event, och detta året
fick äntligen till det, vilket vi är särskilt stolta över. För att maximera chanserna till många
besökare ordnades denna kväll samtidigt som en ”Fast Friday/Swing after Work” ordnades i
stora salen av andra engagerade WCJ-medlemmar. Balboa Boost-gruppen ordnade med
musik, lämplig belysning, och diverse pynt i lilla salen och möjlighet till tilltugg fanns såklart.
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Det hela blev mycket lyckat och uppskattat. Golvet var långt ifrån tomt, och kanske
stannade några betydligt längre än de tänkt. Liknande upplägg kommer troligtvis förnöja
WCJ:s balboadansare även i framtiden.
Tidigare år har det vid vissa tillfällen det erbjudits en prestigelös gratislektion förlagd på de
första 45 min. av Boosten. Så var också fallet detta verksamhetsår. Exempel på sådana
uppskattade temalektioner var “Slow bal-taster” med Annie och Gasper, ”Variationer” med
Erik och Viktoria samt ”Prova på Balboa” med Kate och Kyle. Övriga deltagare
uppmuntrades att själv hålla en sådan lektion – även de som inte tillhör lärarskaran.
Förhoppningsvis kommer vi se ännu fler sådana initiativ detta år.
Som helhet har året 2017-2018 varit lyckat tycker vi i Balboa Boost-gruppen. Antal
besökare per Boost har uppskattningsvis legat mellan 20 och 40 vuxna och därtill en
handfull barn (tillhörande tidigare nämnda vuxna). Dessa är de tillfällen som arrangerats HT
2017 + VT 2018: 27/8, 24/9, 19/11, 17/12 (Adventstema), 28/1, 23/3, 25/2, 22/4,
27/5(utefika i solen på filtar)

Lindyrekryteringsgruppen
Vad har vi gjort?
Vi annonserade om rekrytering av nya lindyledare och fick in nio ansökningar. Vissa blev
nominerade av andra medlemmar och vissa ansökte själva. Vi genomförde audition samt
intervjuer. Vi rekryterade sju nya ledare. De parades därefter ihop med mentorer (befintliga
ledare inom ledarkåren) som de fick gå ledarutbildning med samt sedan hålla sin första
kurs. Tre medlemmar i rekryteringsgruppen valde att efter tre år lämna uppdraget och skrev
tillsammans med övriga två medlemmar ihop en processbeskrivning inför fortsatt
rekryteringsarbete om det önskas efterlevas. Notis har gått ut i ledarkåren för att bjuda in
nya medlemmar att vara med i framtida rekryteringsuppdrag.
Vad har varit bra?
Momenten med att få läsa ansökningar, ha auditions och genomföra intervjuer är oslagbart
givande. Att i mötet med de sökande få ta del av deras kreativitet och få nya intryck på hur
en kan lära ut olika saker är så berikande. Det är väldigt roligt att så många sökande visat
intresse de senaste rekryteringsomgångarna och att vi så tacksamt kunnat fylla på vårt
ledarbehov i föreningen. Vi har även sammanställt en processbeskrivning och historik inför
framtida rekryteringsarbete vilket känns betryggande.
Vad är vi mest stolta över?
Framförallt de ledarna som har rekryterats som tagit sig an uppdraget med stor bravur och
att vi har fått ta del i en viktig del av föreningsarbetet som rekryteringen av nya ledare
innebär.
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Tedansgruppen
Tedansgruppen har arrangerat ett gäng egna tedanser och även hjälpt till vid andra
dans-event på Forum. Vi tycker att fika och dans är en ypperlig kombination och försöker
att ordna så att det ska finnas något för alla att äta genom att ha glutenfria, laktosfria och
veganska alternativ.

Valberedningen
Då antalet kandiderande till styrelsen inför 2017 års stämma var färre än någon gång
tidigare under modern tid blev antalet ledamöter i styrelsen också få – för få. Detta innebar
att styrelsearbetet blev tungt för varje enskild styrelsemedlem. Valberedningen har därför
arbetat under året för att hitta personer som ville engagera sig i arbetsgrupper eller med
enskilda arbetsuppgifter med syfte att avlasta styrelsen.
Det var tydligt att Valberedningen inför 2018 års stämma behövde utveckla sin metodik för
att få in ett större antal sökanden till styrelsen. Valberedningen började under det här året
därför arbeta med informationsspridning och påverkansarbete långt tidigare än vad som
gjorts tidigare år. Valberedningen har också hittat på andra experiment för att försöka få
medlemmar att bli mer införstådda med vad styrelsearbetet är och varför det behövs.
Valberedningen har testat ökad visibilitet (e.g. fast plats på måndagsdanser, samarbete
med tedansgruppen, information på fler kurser och evenemang), transparens (e.g.
informerat om antal sökande och namngivit dem) och testat olika tilltal för att nå ut.
Söktrycket har i år varit bättre än förra året men Valberedningen är av åsikten att det inte är
nog med kandidater.
Valberedningen är oroad över att intresset för kollektivt ansvarstagande för föreningens
fortlevnad genom styrelsearbete är så lågt trots att intresset för engagemang i
verksamheten i övrigt tycks vara väldigt högt. Vi uppmanar stämman att fundera över hur
fler medlemmar kan göras intresserade av styrelsearbetet.

Omtankegruppen
Omtankegruppen strävar efter att skapa en tryggare och trevligare dansförening där alla
känner sig välkomna. Detta vill vi göra både genom att vara reaktiva och agera när någon
har varit med om något obehagligt, men också genom att vara proaktiva och förebygga
kränkningar på olika sätt. Under året som gått har vi mest arbetat med det reaktiva arbetet.
Vi har pratat med människor som sökt upp oss för att de varit med om otrevliga saker inom
föreningen, stöttat dem och hjälpt dem att reda ut situationerna. Vi har jobbat för att alla
medlemmar ska känna till att vi finns och hur de kan kontakta oss. En del tid har också gått
åt till att hitta en bra struktur för vårt arbete. Under nästa verksamhetsår vill vi utöka vår
grupp med fler medlemmar och lägga större vikt på det förebyggande arbetet. Den som är
intresserad av att vara med i Omtankegruppen får gärna kontakta oss!
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Styrelsen
Det var en liten men oerhört peppad styrelse som tog vid efter förra årsstämman.
Ambitionerna var höga och mycket har blivit gjort. Huvudfokus under året har varit att
förhandla fram ett nytt hyreskontrakt med Göteborgs Lokaler, och vi är stolta över att kunna
meddela att ett nytt avtal är påskrivet och börjar gälla 190101.
Styrelsen har också arbetat med att ta fram dokument för att underlätta för såväl volontärer
som nya medlemmar. Och ett medlemsbrev finns nu tillgängligt på både hemsidan och
facebook-sidan med matnyttigt innehåll om hur föreningen fungerar.
Styrelsemedlemmar var:
Petra Gåsvik (ordf), Johanna Björkman (vice ordf), Marika Borgman (kassör), Sonny
Hamberg (sekr), Johanna Bergmark (led)
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Förenklat Årsbokslut
Verksamhetsåret 2017-07-01 till 2018-06-30
Styrelsen har sammanträtt vid 14 tillfällen under året och har från årsmötet 2017-10-15
fram till årsmötet 2018-10-28 bestått av:
Petra Gåsvik
Johanna Björkman
Marika Borgman
Sonny Hamberg
Johanna Bergmark

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot, sekreterare
Ledamot

Väsentliga händelser under året
Under verksamhetsåret har ett fortsatt aktivt ekonomiskt arbete bedrivits, med ekonomisk
medvetenhet hos såväl styrelse som funktionärer med budgetansvar.
Skulden för ledar- och DJ-bidrag uppgick per 180630 till 495 039 kr. Avskrivningar har gjorts
med 44 336 kr per 180630.
Tre större evenemang med externa besökare har arrangerats – Swingin’ Spring, Minor Swing &
AJW Authentic Jazz Weekend. Dessa tre evenemang har alla varit helt eller nästan slutsålda och
genererat positiva ekonomiska resultat.
Även i år har No. 1 Tap Weekend arrangerats och kommer återkomma även under hösten
2018.
Under året har arbete med att uppgradera ljudutrustning i samtliga träningsutrymmen
påbörjats och kommer fortsätta även under senare delen av 2018.
Avskrivningar av inventarier har skett med totalt 21 501 kr.

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret
Rådande ekonomiskt läge i föreningen bedöms vara gott, med eget kapital uppgående till
1 146 kkr. Även likviditeten är mycket god, med ca 666 kkr på placeringskonto samt
1 059 kkr på övriga bankkonton vid verksamhetsårets slut.
Under kommande verksamhetsår kommer en omfattande kursverksamhet bedrivas. Större
evenemang som planeras att äga rum under året är danslägren Minor Swing, Swingin’ Spring,
Dig Deeper och AJW.
Under sommaren har förhandlingar pågått med hyresvärden Göteborgslokaler angående nytt
hyresavtal som börjar gälla från 190101. Hyran på lokalen kommer att ökas successivt under
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tre år vilket innebär en stor ökad kostnad för föreningen som kommer behöva balanseras upp
med bl.a. en ökning av avgifter.
Lokalerna kommer fortsättningsvis att kräva underhåll. Visst underhåll kommer hyresvärden
tillhandahålla i samband med nytt avtal men en underhållsplan ska även upprättas under året.
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Resultat och ställning
Årets resultat bestående av 134 180 k
 r läggs till det egna kapitalet.

Resultaträkning
Not 1
Not 2
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Not 3
Not 4
Not 5

Kostnader
Verksamhetskostnader
Not 6
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader Not 7
Personalkostnader
Not 8
Av- och nedskrivningar av
materiella anläggningstillg.
Övriga Kostnader
Summa kostnader
Verksamh. resultat
Finansiella intäkter
Årets överskott

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

210 480
7 747
1 687 890
53 166
44 336
2 003 619

223 000
9 985
1 842 030
48 360
32 918
2 156 293

202 650
85 270
1 878 575
59 684
106 888
2 326 067

202 200
0
1 795 167
78 114
68 023
2 143 534

778 408
11 665
1 052 405
0

987 055
83 136
1 037 262
3 780

986 580
50 219
985 858
3 220

1 009 971
64 401
1 180 361
3 717

21 501
6 694
1 870 673

22 863
1 018
2 135 114

22 863
3 395
2 052 134

22 864
100
2 281 414

132 946

21 179

273 933

202 544

1 234

249

199

5 206

134 180

21 428

274 133

-137 880
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Balansräkning
2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Tillgångar
Inventarier
Varulager
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

Not 9

Eget kapital
Balanserade överskott
Årets över-/underskott
Summa eget kapital
Skulder
Övriga skulder
Summa eget kapital
och skulder

Not 10

2015-06-30

49 845
0
90 621
1 725 083
1 865 549

24 101
0
101 078
1 374 660
1 499 838

46 964
0
105 665
1 322 158
1 474 786

69 828
0
90 617
956 941
1 117 385

997 846
134 180
1 132 026

976 418
21 428
997 846

702 285
274 133
976 418

840 165
-137 880
702 285

733 522

501 992

498 368

415 099

1 865 549

1 499 838

1 474 786

1 117 385
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Not 1 Tilläggsupplysningar
Not 2 Resultatet uppdelat per resultatenhet

101-103
105
106
111
112-120
121
122
124
125
126
131
132
133
134
135
136
138
139
140

Fören. bas/Forum
Café
Funkt.aktiviteter
Ordinarie kurser
Ext. Kurser
Swingin' Spring
Minor Swing
Blues Garden
Authentic Jazz W
No. 17Tap W.
FS/LS
Duke's Place
Tedans
Balboa boost
Tuesday is bluesday
Julfest
Kräftskiva
Bluesnight
Lindyhof

2017/2018 2016/2017 2015/2016
-572 606
-579 506
-407 434
-4 612
-4 712
-4 078
0
-25 241
-27 453
524 433
554 062
613 769
976
-9 900
-3 864
81 162
37 651
2 995
50 962
29 526
26 702
43 488
39 130
27 697
17 883
33 118
-1 438
-3 050
-21 019
-4 458
3 274
-8 975
3 570
-9 057
2 706
651
1 815
146
686
1 211
-583
776
3 952
-2 750
9 226
-774
776
-390
-49 224
50

2014/2015
-786 278
443
-23 947
549 452
12 069
46 180
23 108
33 025
-8 986
18 768
1 070
876
1 831
435
118
-

Not 3 Gåvor och bidrag
Kommunala bidrag
Statliga bidrag
Gåvor/donationer, övr. bidrag

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
0
9 985
85 270
0
0
0
0
0
7 747
0
0
0

Not 4 Verksamhetsintäkter
Entréavgifter ordinarie aktiviteter
Deltagaravgift ordinarie kurser
Entréavgifter med ext. besökare
Deltagaravgifter, kurser med ext.
besökare
Övriga verksamhetsintäkter

2017/2018
48 660
783 090
88 920
758 690

2016/2017
152 108
829 779
28 610
814 823

2015/2016
96 561
927 425
155 114
684 914

2014/2015
76 380
911 214
212 121
595 451

8 530

16 710

7 441

0

Not 5 Övriga intäkter
Hyresintäkter, Forum
Avskrivning stipendier
Övriga intäkter av engångskaraktär

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
27 531
11 849
44 336
32 918
79 357
50 968
0
0
0
5 206
16

Not 6 Verksamhetskostnader
Kostnader för aktiviteter
Årsmöteskostnader
Förbundsavgifter (DSF samt VSDSF)
Övriga verksamhetskostnader

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
720 727
942 866
969 389
983 957
3 616
4 089
6 191
4 150
43 100
40 100
11 000
20 000
10 965
0
0
1 865

Not 7 Övriga externa kostnader
Lokalhyra, Forum
El, städning mm.
Reparation och underhåll
Förbrukningsinventarier och
förbrukningsmateriel
Reklam och PR
Övriga föreningskostnader exkl.
stipendier
Stipendier
Kontorsmateriel och trycksaker
Försäkringar
Datakommunikation
Förvaltningskostnader
Övriga externa tjänster

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
345 592
354 961
363 610
362 672
115 737
115 766
97 304
109 587
54 740
97 107
77 017
230 164
32 979
23 513
47 749
49 281
1 132
7 602

29 759
5 625

34 775
4 267

50 206
2 974

365 965
245
28 799
4 410
1 640
93 564

310 493
2 104
28 759
25 067
10 741
31 156

318 457
1 700
7 271
14 099
5 927
13 682

262 969
58
5 835
14 533
6 177
85 906

2016/2017
2 876
904

2015/2016
1 326
1 894

2014/2015
3 571
146

Not 8 Personalkostnader
Arvoden
Lagstadgade sociala avgifter

2017/2018
0
0

Not 9 Kassa och bank
Kassa
Bank
Placeringskonto

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
4 433
285
14 051
38 839
1 054 416
708 141
641 874
252 068
666 234
666 234
666 234
666 034

Not 10 Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Förutbetalda avgifter
Tillgodohavanden
Beviljade stipendier
Upplupna kostnader

2017/2018
49 039
79 600
49 301
495 039
60 543

2016/2017
58 418
250
39 612
348 230
55 682

2015/2016
4 647
8 260
24 664
325 552
135 245

2014/2015
650
0
19 368
325 675
69 260
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Budgetförslag
Verksamhetsår 2017-07-01 till 2018-06-30

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Verksamhetens över- underskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets över-/underskott

Budget 18/19
Resultat 17/18 Budget 17/18
220 000
210 480
223 000
0
7 747
10 000
1 950 000
1 687 890
1 750 000
50 000
53 166
50 000
30 000
44 336
30 000
2 250 000
2 003 619
2 063 000

900 000
10 000
1 250 000
0
23 000

778 408
11 665
1 052 405
0
21 501

908 000
50 000
1 120 000
0
22 800

5 000
2 188 000

6 694
1 870 673

0
2 072 800

62 000

132 946

-37 800

0
0

1 234
0

0
0

62 000

134 180

-37 800
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Specificering av budgetförslag

101
102
103
105
106
111
11*
121
122
124
125
126
131
132
133
134
135
136
139

Kostnadsställe
Föreningens bas
Forum
Ljud/ljus
Café
Funkt.aktiviteter
Ordinarie kurser
Ext. Kurser
Swingin' Spring
Minor Swing
Blues Garden
Authentic Jazz Weekend
No. 1 Tap weekend
FS/LS
Duke's Place
Tedans
Balboa boost
Tuesday is bluesday
Julfest
Bluesnight
SUMMA

Budget 18/19 Resultat 17/18 Budget 17/18
-55 000
-48 496
10 000
-600 000
-479 740
-516 800
-50 000
-41 795
-85 000
0
-4 612
2 000
-25 000
0
-25 000
730 000
524 433
550 000
0
976
0
50 000
81 162
10 000
20 000
50 962
15 000
10 000
0
0
27 697
15 000
1 000
-1 438
0
-15 000
-21 019
-10 000
0
-8 975
1 000
0
2 706
0
0
146
0
0
-583
0
-4 000
-2 750
-4 000
0
-390
0
62 000
134 180
-37 800

Göteborg 2018-10-09

Petra Gåsvik
Ordförande

Marika Borgman
Kassör

Sonny Hamberg

Johanna Björkman

Johanna Bergmark
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenteras på årsstämman.

Förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017/18
Kursverksamhet och dansutveckling
-

Driva kursverksamhet som riktar sig både inom och utom föreningen, tex
terminskurser och dansläger.
Erbjuda medlemmar utvecklingsmöjligheter, tex kurs och träning, på alla nivåer.
Löpande utveckla och utöka olika former av lärande inom föreningen.
Verka för att fler medlemmar kan dansa både som förare och följare.
Inspirera till att synliggöra våra olika danser för medlemmarna.
Informera medlemmar om att WCJ är en ideell förening och vad det innebär.
Lyfta socialdans som träningsform och inspirera till att nyttja gemensamma
träningstillfällen så som ledarledd fri träning (LFT).

För att trivas som dansare
-

Arrangera större och mindre aktiviteter för föreningens medlemmar för att lyfta både
socialdans och umgänge.
Värna om allas lika värde och verka för en god blandning av åldrar och bakgrunder
hos våra medlemmar.
Göra medlemmarna medvetna om föreningens Code of Conduct och verka för att
den efterlevs.
Synliggöra Omtankegruppen och vad den gör.

Lokalen
-

Utveckla en långsiktig underhållsplan för att Forum ska vara en välvårdad och
ändamålsenlig lokal att vistas i.
Utveckla källaren med ljudisolerade ytor för att möjliggöra träningsytor för olika
dansstilar.
Se till att alla medlemmar känner till och tar sitt ansvar för föreningslokalen.
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Att utveckla och stärka vårt swing-community
-

Sprida kunskap om hur man kan engagera sig i föreningen i både stort och smått.
Underlätta samverkan och kommunikation mellan föreningens olika grupper genom
att skapa tydliga kontaktvägar mellan grupperna.
Arbeta för att medlemmarna ska vilja vara aktiva i föreningen och fortsätta dansa.

Styrelsen
-

Utveckla en långsiktig underhållsplan för Forum i samråd med lokalgruppen.
Ta fram en ny grafisk profil och utveckla en ny användarvänlig hemsida.
Tillsammans med tidigare styrelseledamöter och aktiva medlemmar upprätta en
levande Föreningsbibel med viktig information, kontaktpersoner och beslut.
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Propositioner och motioner
Motion: Stadgeändring avseende styrelsens sammansättning.
Motion av: Rickard Wahlström
Som aktiv i flertalet föreningar har jag till min stora sorg noterat en glidning i samhället som
innebär att den ideella föreningsformens kollektivism är på nedgång till förmån för
individuell utveckling. Folk ser inte längre det
roliga/nödvändiga/erfarenhetsbyggande/pliktmässiga/ansvarstagande som styrelsearbete
kan vara. Det finns för många andra saker som stjäl tid och individer tenderar att hellre
fokusera på sig själv än kollektivet.
Som sammankallande i valberedningen för West Coast Jitterbugs noterar jag samma trend
i vår förening. Jag förutspår att svårigheterna valberedningen haft med att hitta kandidater
till styrelsen de senaste åren kommer att fortsätta även i framtiden. Stadgarna kräver
dessutom att minst en ledamot sitter i styrelsen på två år och det kommer innebära att
valberedningen kommer tvingas presentera en styrelse som inte är stadgeenlig. Jag
föreslår att föreningen ger upp, följer samhällsutvecklingen och förenklar valberedningens
arbete genom att ta bort kravet på tvååriga kandidater.
Yrkande: Att ändra föreningens stadgar genom att under 21§ ändra lydelsen ”1-4 ledamöter
i styrelsen för en tid av 1 år. 1-3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.” till att istället lyda
”5-7 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år. 0-2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.”

Styrelsens svar:
Styrelsen yrkar på bifall. Vi håller med om problematiken och anser att det är rimligt att
uppdatera stadgarna utefter hur verkligheten ser ut.

Motion: Avsätta medel för inköp av en kontrabas i storlek 3/4.
Motion av: Jonas Larsson Mikael Hedlund och Olov Vik
West Coast Jitterbugs strävar enligt föreningsstadgarna efter att
“Sprida och utveckla Jitterbugen och andra närbesläktade danser, samt främja
gemenskapen mellan medlemmarna”*
Vi anser att föreningens möjlighet att uppnå dessa mål stärks genom att levande musik,
som har koppling till dansens ursprung, spelas och framförs i föreningen. Instrument såsom
piano och trummor finns redan tillgängliga men basen, som är en viktig del, saknas. För att
underlätta för befintliga basister och/eller potentiella basister deras musicerande och till
exempel medverkan i “jam sessions” tillsammans med de redan befintliga instrumenten i
föreningen bör en kontrabas införskaffas.
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Yrkande: Att avsätta medel för inköp av en kontrabas i storlek 3/4.

Styrelsens svar:
Styrelsen yrkar på bifall och föreslår att en motionärerna lägger ett konkret förslag till
styrelsen med prisbild enligt behov.

Motion: En utbildningspost för styrelsen
Motion av: Trygve Gröndahl
Under de senare åren har intresse för ideella engagemang sjunkit bland unga i Sverige och
ideella föreningar kan ha svårt att hitta funktionärer för att driva intresset vidare. WCJ har
länge haft en stabil position i Göteborg och haft drivande medlemmar som hjälper
föreningen framåt.
Styrelsen i WCJ har till uppgift att långsiktigt utveckla och säkerställa föreningens framtid
inom många olika områden. Det kan vara svårt att hitta nya sätt att utveckla föreningen och
svårt att hitta hur man löser alla problem eller ideer man har haft under året. Det finns
många andra föreningar som drivs på liknande sätt som WCJ med ideellt engagemang
inom norden, inte bara inom dans, som man kan ta inspiration från. Genom samtal och
workshops med andra föreningar som arbetar med liknande frågor som styrelsen arbetar
med kan man få inspiration, nya lösningar och driv att utveckla WCJ. Det kan vara frågor så
som att skapa intresse för engagemang, hur man hantera lokalfrågor, hur man skapar
medlemsnytta och arbetar med långsiktighet, samarbetar med externa eller hur man
synliggör föreningens verksamhet internt och externt.
Yrkande:
- En utbildningspost för styrelsen budgeteras på 1 000 kronor per person i styrelsen
- Pengarna kan användas på till exempel kurser relevanta för styrelsesarbetet eller utbyte
med andra styrelser.

Styrelsens svar:
Styrelsen yrkar på avslag då möjlighet till utbildning i förenings- och styrelsearbete redan
finns idag. Men vi uppmuntrar initiativet till kontakt med andra föreningar och att ordna
workshops med andra styrelser. Vi ser mycket positivt på att avsätta pengar till en
styrelseutvecklingsbudget - så som ledarutvecklingsbudgeten.
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Proposition: Höjning av medlemsavgiften
I medlemsavgiften ingår 52 måndagsdanser, nästan lika många LFT-tillfällen och en hel del
andra socialdanser så som Swing After Work och Tedanser, så väl som
olycksfallsförsäkring om medlemmen skadar sig på Forum eller i samband med ett
WCJ-arrangerat event och mycket, mycket mer. På grund av den kommande
hyreshöjningen anser Styrelsen att en höjning av medlemsavgiften nu är nödvändig.
Yrkande: Medlemsavgiften höjs till 350 kr per verksamhetsår och att styrelsen ska utreda
de tekniska möjligheterna i att ha både årsvis och halvårsvis betalning, framförallt med
tanke på de sena grundkurserna. För halvårsvis föreslås en medlemsavgift på 200 kr.
Man bör samtidigt undersöka möjligheten till automatiska utskick från Swingweb om att
betala medlemsavgiften vid nytt år.
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