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VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2021 
FÖRENINGEN OLANDS BUGG & SWING 

 
Styrelsen avger följande berättelse för föreningens tjugoförsta verksamhetsår. 
 
 
STYRELSELEDAMÖTER OCH FUNKTIONÄRER 
 
Ordförande:  Krister Hedman  
Vice ordf:  Arvid Holgersson   
Kassör:  Britt-Marie Grape   
Sekreterare:  Anna-Lena Holgersson    
Ledamot:   Erik Hedman 
Suppleanter:   Sven-Erik Lund (1) 
   Anna Sandberg (2)    
 
Revisorer:   Gunnar Rydvall, Anette Westerlund 
   
Revisorsuppleanter: Åsa Hårsta Löfgren, Carina Carlsson 
   
Valberedning:  Eva Gabrielsson-Hedman (sammankallande), Jesper Olofsson,  

Stefan Runarsson 
   
Ombud:   Anna-Lena Holgersson  (till bl. a Svenska Danssportförbundet) 
 
Kursledare:   Anna Sandberg (bugg, foxtrot) 
  Anna-Lena Holgersson  (bugg, boogie woogie) 

Arvid Holgersson (bugg) 
  Caroline Hedman (bugg) 

Christoffer Hårsta-Löfgren (bugg) 
  Emelie Berglund (bugg) 
  Erik Hedman  (bugg) 

Erika Friberg  (bugg) 
Isabelle Friberg (bugg, hjälpledare) 
Johanna Kylin (bugg, foxtrot) 
SvenErik Lund (bugg, boogie woogie) 
Johan Ehn, UBSS (bugg) 
 

Webbansvarig: Anna-Lena Holgersson 
Bidragsansvarig: Johanna Kylin 
Informationsansvarig: SvenErik Lund, Anna Sandberg, Johanna Kylin 
Tävlingsadministratör: Anna-Lena Holgersson  
Tävlingsorganisatörer: Anna-Lena Holgersson, SvenErik Lund 
 
 
MÖTEN  
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Årsmöte genomfördes digitalt. 
Föreningen var inte representerad vid Svenska Danssportförbundets digitala årsmöte 2021 
men har varit representerad vid möten i Stockholm/Upplands danssportförbund. 
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MEDLEMMAR 
Föreningen hade vid årets slut medlemmar enligt nedan, 2020 års siffror inom parentes: 
 
Alla (medlemmar) 

  0–6 7–12 13–20 21–40 41+ ? Tot 
Män  0 (0) 0 (1) 3 (15) 5(51) 1 (1) 9 (68) 
Kvinnor 1 (1) 0 (0) 0 (3) 3(14) 7(65) 1 (1) 12 (84) 
Ej uppgett       (0)  (0) 
Totalt 1 (1)  0 (0) 0 (4) 6 (29) 12 (116) 2 (3) 21 (152) 

 
 
Översikt över medlemsantalet under klubbens 20 år, 2000 – t o m 2021 kan ses nedan. 
 

 
 
DANSKURSER/LEDARE 
Detta år har pandemin med Covid-19 påverkat föreningens verksamhet helt. All 
kursverksamhet har legat nere hela året.  
 
Föreningen har under året haft elva aktiva egna instruktörer, ingen har varit aktiv. Alla har, 
med något undantag, någon form av utbildning genom Svenska Danssportförbundet.  

 
MEDLEMSAKTIVITETER 
Socialdans/motionsdans i Bubblan med förstärkt fika, ordnades tre gånger under november 
då vi bedömde att smittrisken var låg. Alla, även icke medlemmar, var välkomna.  

 
TÄVLINGAR  
Under året har föreningen haft två dansare som har haft licens i Svenska Danssportförbundet. 
Paret har tävlat i bugg i regional klass. Resultat finns att ta del av på www.swingweb.org.   
 
De traditionsenliga tävlingarna ”Pepparkaksbuggen” (nationell), ”Lussekattsbuggen” 
(regional) anordnades till allas stora glädje den 27 november i den nyrenoverade lokalen 
”Möbeln” i Tierp. Föreningen var fast besluten att genomföra tävlingarna och vidtog åtgärder 
för minimering av smittspridning utifrån eget omdöme och DSF:s rekommendationer. 
Tillströmning av anmälningar var god men antalet deltagare nådde inte upp till samma nivå 
som innan pandemin. Antalet anmälda dansare (vår tävling 2019 inom parentes) i 
Lussekattsbuggen var 73 (152) och i Pepparkaksbuggen 211 (337). Dansarna var mycket 
nöjda och visade verkligen sin uppskattning med ”nya” Möbeln och tävlingens 
genomförande. 
 

http://www.swingweb.org/
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INFORMATION, MARKNADSFÖRING och ÖVRIGA EVENEMANG  
Föreningen har informerat via hemsida och Facebook-grupp. Hemsidan, www.olandsbugg.se 
innehåller bl. a aktuella kurser, klubbinformation, information om danserna, tävlingskalender 
och tävlingsresultat, värdefulla länkar mm. Hemsidan ligger på IdrottOnline, ett kostnadsfritt 
hemsidesalternativ som erbjuds av Riksidrottsförbundet. I Facebook-gruppen läggs 
information upp om ex. samordning av resor till socialdanser mm. 

 
FÖRENINGSLOKALEN 
Föreningslokalen ”Bubblan” på Prästgårdsvägen i Alunda (gamla biblioteket) används i för 
såväl ordinarie kursverksamhet som kortkurser mm. Under året ha den endast utnyttjats till tre 
socialdanser och ett par möten. Lokalen består av en större och en mindre danshall, ett mys- 
och sammanträdesrum, ett förråd, ett kontor och ett kök. Föreningen hyr lokalen av 
Östhammars kommun. 
 
Östhammars kommun har gjort en omfattande restaurering av ytan framför byggnaden. Detta 
är en anpassning till dagisverksamheten och föreningen hänvisas nu till entrédörren på 
baksidan av huset. Ny skylt är framtagen och uppsatt.  
 
Dagis har fortsatt tillgång till lokalen dagtid. Dansgruppen ”Dans utan krav” har haft sin 
verksamhet i lokalen under våren och hösten. 

 
ÖVRIGT 
Flera av föreningens dansare har, sedan nedstängningen, hört av sig och beklagat att det inte 
går att dansa i föreningens regi. 

 
FÖRENINGENS EGENDOM 
Föreningens lösa egendom består av tre musikanläggningar, en MP3-spelare, en PA-
anläggning, en ljudanläggning och en anläggning med ett headset, en kaffeautomat, en 
mikrovågsugn, en frys, ett kylskåp, två kopiatorer, två bärbara datorer, en projektor, en router, 
kontorsmaterial och möbler. Föreningen har ingen fast egendom. 
 
REDOVISNING OCH BUDGET  
Handlingarna kan beställas på telefon 0174 – 715 18. 
 
 

NU HOPPAS VI ÅTER PÅ ETT BÄTTRE ÅR SÅ ATT VI FÅR 
DANSA SOM VANLIGT IGEN!!! 

 
För styrelsen och med dess godkännande 
 
 
Krister Hedman   Anna-Lena Holgersson 
Ordförande    sekreterare 

http://www.olandsbugg.se/
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022 
 FÖRENINGEN OLANDS BUGG & SWING  

 
GENERELLT 
Föreningens verksamhet 2022 blir helt beroende på smittläget i den pågående pandemin med 
coronaviruset Covid19. Föreningen känner stort ansvar för att inte bidra till ökad 
smittspridning och följer noga Folkhälsomyndighetens direktiv. Detta kan självfallet påverka 
planerad verksamhet på obestämd framtid. 
 
STYRELSELEDAMÖTER OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
Föreningen eftersträvar att utöver styrelsen engagera flera medlemmar i föreningsarbetet 
såsom som bl. a: 
 föreningsfunktionärer, ex. ledare av alla slag, 
 funktioner för att stödja det sociala livet i föreningen. 
 
MEDLEMMAR 
Målsättningen för år 2022 är att erbjuda kurser och tävlingsmöjligheter till ”gamla” och nya 
medlemmar. Man kommer speciellt att satsa på att: 
 få igång verksamheten igen efter 2 års inställd verksamhet, 
 utbilda nya ledare för ett varaktigt kursutbud, 
 erbjuda möjligheter till vidareutbildning för ledare, tränare och funktionärer. 
 
DANSKURSER / UPPVISNINGAR 
Föreningen avser att bedriva kurser i bugg och andra danser för såväl nybörjare som 
fortsättare samt att: 
 hålla kurser och andra aktiviteter som efterfrågas av medlemmarna, 
 satsa på kurser av bra kvalitet med utbildade ledare, 
 genomföra kvalitetssäkring av kursverksamheten genom kursutvärdering. 
 
MEDLEMSAKTIVITETER 
 social-/motionsdans med ”gofika” erbjuds en gång i månaden, 
 anordna danskväll/-ar och resa/-or till dansevenemang, 
 
TÄVLING 
 föreningen kommer under året att delta vid danstävlingar om dansarna så önskar, 
 föreningen bekostar alla tävlingslicenser. Föreningen bekostar startavgifter på de egna 

tävlingarna för föreningens egna dansare för att stimulera till tävlande, 
 i november ordnas Pepparkaksbuggen och Lussekattsbuggen. 
 
INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 
 hemsidans innehåll skall vara informativ för både medlemmarna och utomstående, 
 föreningen kommer att, om möjligt, medverka i lokala kulturevenemang och i kortkurser 

som önskas av privatpersoner och företag, 
 

ÖVRIGT 
Föreningen avser att medverka vid DSF:s och SUDF:s möten för att föra ut föreningens vilja 
och följa händelseutvecklingen inom kurs- och tävlingsaktiviteter mm. 
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