Föreningen M&M Danceteams verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2018–2019
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av.
Ordförande
Kassör
Ledamot/sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Adjungerande/dansarnas representant

Madeleine Persson
Maria Boström–Fors
Helena Ljungberg
Jesper Johansson
Anna-Karin Mix
Kia Tärnlund
Henrik Ljungberg
Johan Mix

Valberedningen
Valberedningen har bestått av:
Magnus Persson
Jonny Persson
Revisor
Angelica Thidé Boström
Mötesverksamhet
Vi har under verksamhetsåret haft sju styrelsemöten
Styrelsens inriktning under året
Styrelsen har under året fortsatt att arbeta för att tävlingsverksamheten och resorna till
tävlingarna ska fungera så bra som möjligt. Föreningen har arrangerat och bidragit med
finansiering för bussresor, sommar- och vinterträning, friträning, startavgift vid EM
och VM och gemensamma aktiviteter t.ex. sommarfest.
Tävlingar
Under året har klubben tävlat främst inom Hiphop, men flera dansare har även börjat
tävla i Disco, Slow samt Artistic Ballroom. Våren 2019 är 34 tävlingsdansare inskrivna
i föreningen.
Föreningens tävlingsdansare har deltagit i samtliga Masterstävlingar i Hiphop samt
flertalet Risingstar och Challenger tävlingar i Hiphop, Disco, Slow och Artistic
Ballroom som arrangerats av SDO. Till alla tävlingar följer tränare, coacher och
lagledare med från föreningen. Under året har klubben haft stor buss till de flesta
Masterstävlingar, till övriga tävlingar har resa skett genom samåkning i privata bilar
eller i minibuss. Vid tävlingar som ligger så långt bort att det behövs övernattning,
arrangerar klubben möjlighet att bo gemensamt på hotell, som t.ex. vid SM och Mega
Dance Week.
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Summering tävlingsverksamheten
Summerar vi årets tävlingsverksamhet så kan vi med glädje konstatera att klubben har
fortsatta framgångar. I alla klasser har flera dansare gjort klassuppflyttningar och
klubben har tagit många, många fina pallplaceringar i brons, silver, guld, star, superstar
och champion. Klubben har efter året 3 svenska mästare genom Joel Helander i Hiphop
solo samt genom Saga Persson Boström-Fors och Lova Nylén i Electric Boogie duo.
Klubben representerades även av dansare vid både EM och VM med fina resultat.
Dansarna har även inom Disco, Slow och Artistic Ballroom tagit fina pallplaceringar.
LOK-stöd, aktiviteter och uppvisningar
Under verksamhetsåret har föreningen fått in pengar genom LOK-stöd, fikaförsäljning
på avslutningarna samt genom att arrangera en tävling i maj 2018.
Dessa aktiviteter har gett ett gott tillskott till föreningens kassa. Föreningen har även
arrangerat sommarfest och medverkat på flertalet uppvisningar. Bl.a. på vasaloppets
nattvasekonsert.
Slutord
Vi tackar alla dansare och föräldrar för ett roligt dans år, och vi ser fram emot att
fortsätta att stötta föreningens dansare till fortsatt dansglädje och segrar.

Madeleine Persson, ordförande

Maria Boström Fors, kassör
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Helena Ljungberg, Sekreterare

Jesper Johansson, ledamot
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Anna-Karin Mix, ledamot

Kia Tärnlund, suppleant
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Henrik Ljungberg, suppleant

Johan Mix, representant för
tävlingsdansarna
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