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Verksamhetsplan för 2021

Årets verksamhets kommer att bli mycket annorlunda mot vad vi är vana med och vad vi vill. Hur 
mycket av det vi planerar som kommer att kunna genomföras är ju helt beroende av hur Corona 
pandemin utvecklas, de restriktioner som gäller och hur vaccineringen kommer att fungera.

Årsstämma
Årsstämma kommer vi att hålla den 10 mars.

Kursverksamhet
Vi räknar inte med att kunna genomföra några kurser under vårterminen. Vi kommer inte heller att 
kunna ha några danser så länge folkhälsomyndighetens restriktioner gäller.

Till hösten planerar vi för följande kurser Basic, Mainstream, Plus, A1 och A2. Vi kommer också att
ha dansträning / Workshop på programmen Plus och A1. Till hösten kommer lektionstiden  att bli 90
minuter med en rast, samt 5 minuters paus mellan kurserna.

Innan kursstart räknar vi med att ha 3 tillfällen med repetition och dansträning på vart och ett av 
programmen Basic, Mainstream, Plus och A1. Dessa 3 tillfällen kommer att vara avgiftsfria för 
medlemmarna.

Kan vi komma igång med kurserna senast den 13 september kommer vi att kunna ha 13 kurs 
tillfällen under hösten. Blir vi tvungna att vänta längre än så på att komma igång kommer det att bli 
dansträning på samtliga nivåer.

Öppet hus med ”Prova-på” för nybörjare planerar vi ha onsdag den 8 september och 
Avrostningsdans för övriga.

Graduering
Gradueringen 2020 kunde inte genomföras under vårterminen. Vi planerar nu för att genomföra den
under höstterminen. Preliminärt den 29 september.

Klubbdanser på Kvarntorpsgården
20 oktober har vi klubbdans på Kvarntorpsgården A1 och Plus på fm. samt B och M på em.
Avslutning/julfest, den 15 december.

Klubbdanser utanför Kvarntorpsgården
Även i år kommer vi om möjligt att ha en klubbdans med mat någonstans utanför Kvarntorp.

Klubbresa
Årets klubbresa planerar vi att genomföra lite senare på hösten än tidigare år, troligen under 
oktober. Mål för resan och datum är ännu så länge ej bestämt.



Öppna danser
18 augusti – 22 september Onsdagsdanser på Kvarntorpsgården med olika callers.
Onsdag den 13 oktober Dans till inspelat material, Basic och Mainstream.
Onsdag den 27 oktober Plus med variationer.
Onsdag den 10 november Dans till inspelat material, Basic och Plus.
Onsdagen den 24 november Plus, A1 och Square Games.
Onsdag den 8 december Dans till inspelat material, Basic och A1.

Övrigt
Deltagande i SAASDC förbundsstämma den 12 juni.
Under terminen har vi kvar målsättningen att skapa en uppvisningsgrupp med minst 16 dansare.
Nya medlemsblad utges i augusti och december.
Under året ska vi återuppta arbetet med att skapa en underhållningsgrupp.

Uppvisningar
Inga uppvisningar planerade.

Samarbeten
Samarbetet med ABF kommer att fortsätta
Vi kommer att fortsätta samarbetet inom Fyrklövern
Vi kommer att delta i möten med Stockholmsklubbarna
Fortsatt medlemskap i Täby Föreningsråd och Kulturföreningen i Täby


