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Medlemmar
Föreningen har under året haft 155 betalande medlemmar och 2 hedersmedlemmar, under året har 14 nya medlemmar
anslutits och 24 medlemmar avslutat sitt medlemskap.

Under året har följande verksamheter bedrivits:
Möten
Årsmötet hölls 8 mars 2018. Efter konstituerande möte samma dag har styrelsen haft ovanstående sammansättning.
Styrelsen har utöver det konstituerande mötet haft tolv ordinarie möten.
Extra insatt styrelsemöte: Under hösten har styrelsen hanterat ett ärende om olämpligt uppträdande av en
styrelsemedlem. Detta skadade föreningen på så sätt att kassören avgick med omedelbar verkan. Styrelsemedlemmen
uteslöts både ur styrelsen och klubben.
Kassören har därefter återvalts till styrelsen genom ett fyllnadsval.

Kursverksamhet
Ungefär 100 medlemmar deltar i våra kurser.
Under 10 torsdagar på våren och 10 på hösten har kurser hållits från nybörjare till program Plus.
Under 10 måndagar på våren har dans med workshop hållits på programmen A1, Plus och Mainstream.
Under 10 måndagar på hösten har det hållits kurs i A1 och workshop med dans i Plus och Mainstream.
Utöver dessa kursdagar ordnades en intensivkurs/uppfräschningskurs för nybörjare i januari och öppet hus med
”prova på” och ”avrostning” i september.
Teorikurser har anordnats - i juni och i oktober.
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Klubbdanser på Kvarntorp
Under året har 6 danser avsedda för klubbens medlemmar anordnats.
10 nya dansare har graduerats.

Klubbdanser utanför Kvarntorp
2 klubbdanser på olika restauranger har genomförts.

Klubbresa
Årets klubbresa den 7-9 september gick till Mariehamn på Åland med dans i Badhusparken.

Öppna danser
Under året har anordnats totalt 16 öppna danser.

Utbildningar
Klubben har bekostat vidareutbildning för en av klubbens callers.

Övriga händelser under året
En ny större banner har köpts in i överensstämmelse med förslag från årsmötet 2018.
Klubbkjolar har anskaffats, att användas vid uppvisningar och andra event.
Medlemsblad har skickats ut, i juni och i december.
Vår policy för hantering av personuppgifter har uppdaterats för att anpassas till GDPR.

Uppvisningar och information
Under hösten har det varit uppvisningar/introduktion för tre olika pensionärsföreningar med
syfte att skapa intresse för squaredans och klubben.

Hemsida
Klubbens hemsida nasbysquare.se har kontinuerligt uppdaterats under året.

Samarbetsavtal / Samarbeten
Samarbetsavtalet med Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt att gälla under
verksamhetsåret.

Senioralliansen – Fyrklövern
Den 13 oktober hölls Fyrklöverdansen i samarbete med övriga klubbar i Fyrklövern.
Möten har hållits med klubbarna inom Fyrklövern, då kurs-, dansprogram och andra
gemensamma aktiviteter har diskuterats.

Övriga samarbeten
Möten har hållits tillsammans med de övriga Stockholmsklubbarna.
Klubben har deltagit i möten tillsammans med de övriga kulturföreningarna i Täby och med Täby föreningsråd.
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Ekonomi
Medlemsavgifter:
Kursavgift under våren:
Kursavgift under hösten:

100:-/år varav 55:- gått till Svenska Squaredansförbundet.
350:- För ytterligare kurser oavsett antal 150:500:- Ger tillgång till klubbens samtliga kurser.
350:- Avgift för nybörjare.
300:- gäller under 12 månader från utfärdandet.

Klippkort för 4 tillfällen:
Inga styrelsearvoden har utgått.

För verksamhetsåret 2018 redovisar föreningen ett resultat på -1 869,51 kr. Den främsta orsaken till det negativa
resultatet är att inga bidrag från Studieförbudet Vuxenskolan betalats ut för verksamhetsåret. Dessa förväntas
inkomma senare, men då storleken är okänd har inga reservationer gjorts.
Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och täcks genom en minskning av det egna kapitalet.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.
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