Välkommen!

Squaredans-seminariet
30-31 oktober 2010

Från idé till succé

om att tillsammans skapa största möjliga trivsel
Seminariet är mötesplatsen för alla engagerade
squaredansare som vill hålla sig uppdaterade och
vara med och utveckla squaredansen i Sverige.

Seminariet är ett samarrangemang
mellan SAASDC och SACT

Våra resurser är begränsade. Hur får vi arbetet i klubben att fungera
utan att bränna ut våra eldsjälar? Årets seminarium tar vid där fjolårets
slutade och i år tittar vi på alla detaljer runt omkring själva dansen och
hur vi får föreningsarbetet att flyta med minsta möjliga ansträngning.

Familjen Ericssons City Hotel
Jönköping

Ämnen vi pratar om under helgen

Goda exempel
Idéer Utveckling Trivsel
Sammanhållning Livskvalité Problemlösning
Kringaktiviteter

Squaredans

Föreningskunskap

Anmälan
Mejla anmälan
Sista anmälning
Betalning
Frågor

till seminarie@squaredans.se
2010-09-30
sker enligt anvisningarna i bekräftelsen
Åsa Bratt på telefon 0707-99 94 77

Resebidrag

Ansökan om resebidrag görs på seminariet och utgår för resa längre
än 20 mil enkel väg. Se www.squaredans.se för övriga villkor.

Lördagens workshops och diskussionsgrupper
Under lördagen ges det som vanligt möjlighet att delta i workshops och diskussionsgrupper.
Förutom ett par favoriter från tidigare år har vi fyllt på med några nya:







Flyerskola – Om att göra snygga flyers med vanliga datorprogram
Caller-pröva-på – Pröva på att calla eller lära ut ett call
Hemsideskola – Diskussion och praktiska övningar
Konflikt och etikskola – Diskussion om att lösa besvärliga situationer i klubben
Kunskapslistan – Diskussion om att använda KL i praktiken
Föreningsskola – Om att driva en förening

Prisalternativ
All included*

Person i dubbelrum
Tillägg för enkelrum

1 290 kr
185 kr

*Vad som ingår

Övernattning, frukost, föreläsningar, luncher, middag,
fika samt kvällsaktivitet

Enbart
seminarium

Som ovan men utan övernattning
och frukost.

890 kr

Extra övernattning
inkl frukost

Person i dubbelrum
Tillägg för enkelrum

440 kr
185 kr

Lördag 30 oktober
9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.30 -

16.30 18.00 20.00 21.00 -

Samling och fika
Inledning – SAASDC och SACT – nuläge och vision
Vad har hänt i squaredanssverige sedan förra seminariet och vad är på gång?
Presentation av helgens program och workshops
Lunch och möjlighet att besöka Tändsticksmuseet
Workshops
Workshops (inkl fika)
Workshops
Summering och diskussion
Middag
Speakers Corner
Underhållning

Söndag 31 oktober
9.00 11.00 12.00 13.00 14.30 15.00 -

Redovisning av gårdagens workshops
Föreningen i fokus
Lunch
Hemuppgift – Plan för föreningens utveckling
Sammanfattning och ”Take Off”
Kaffe och samvaro

Hitta till seminariet
Adress
Vägbeskrivning

Familjen Ericssons City Hotel Västra Storgatan 25
Från Rv40 Göteborg tag av vid trafikplats 95 Ljungarum
Från E4N tag av vid trafikplats 99 Österängen
Följ skyltar mot centrum/västra centrum och järnvägsstation/resecentrum. Hotellet ligger 200 meter väster om järnvägsstationen. Garageplats finns i källarplanet men ingår inte i priset.

Vi i seminariegruppen
Henrik Kjellgren
Mats Björkman
Ing-Marie Lindh
Camilla Cronholm
Bo Nilsö
Michael Gerkman

040-92 69 55
0739-04 11 70
021-35 28 35
0704-36 02 82
013-705 03
0704-93 23 89

