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SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013.
Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll,
feedback och kommentarer för vårt arbete.

Bakgrund
Squaredansseminariet är ett återkommande evenemang. Det startades av SACT
för många år sedan. Därefter blev det ett samarrangemang mellan SACT och
SAASDC. Seminariet har varit årligt, på hösten. På ett mellan förbunden
gemensamt styrelsemöte januari 2012 beslöts att flytta 2012 års seminarium till
våren 2013. På mötet utsågs också Seminariegrupp, tre representanter från varje
förening (+ 1 reserv från SAASDC).

Seminariegruppen
I seminariegruppen har följande personer arbetat aktivt:


Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och ”sekreterare”



Annika Myhrberg, SACT



Fredrik Rosén, SACT



Christina Holopainen, SAASDC



Göran Wetterqvist, SAASDC



Jan-Olov Gezelius, SAASDC



Henrik Kjellgren, SAASDC

Uppstart, arbetsformer, gruppens arbete
Gruppen hade sitt första möte per telefon 12 februari 2012, per telefon. Totalt
har gruppen haft 14 telefonmöten och ett möte kvällen före seminariet.
Anteckningar har förts löpande i ett och samma dokument, för att ha allt samlat.
Mellan mötena har respektive gruppmedlem jobbat med åtagna arbetsuppgifter,
samt funderat på idéer om tema, ämnen, grupparbeten, schema etc. Christina har
haft ansvaret för att ta fram offert med hotellet, förhandlat, etc. Annika har haft
huvudansvar för anmälningslogistiken tillsammans med SACT´s kassör.
Redan från början (det förbundsgemensamma styrelsemötet) var tidpunkt och
plats vald. I Mars var plats bokad, Quality AirportHotell i Arlanda Stad.
Temat fastställdes också i Mars: Bryta Mönster! Tanken var att fokusera på hur
vi kan tänka/jobba annorlunda inom Squaredansen, för att utvecklas och växa.

Seminarierapport 2013

Linköping 2013-04-14

Squaredansseminariets
Seminariegrupp
I maj var grund-schemat klart, med de föredragshållare vi ville ha: Calle Brunér,
Svante Jordeskog och Jack Borgström. Buffalo lovade att ta fram
föredragshållare, vilket de gjorde. Namn levererades Januari 2013!, Emma
Söderström och Jon HansellNilsson.
Oktober 2012 fastställdes listan över grupparbeten. I december var information
om dessa klar för publicering på respektive hemsida.
Från början var planen att inte ha en squaredansuppvisning denna gång (det
hade vi 2011). Tanken återupptogs, och bearbetades intensivt. Det föll dock på
att köpcentre-ansvarig tyckte VI skulle betala 3.000:- för att få ha uppvisning.
Sista arbetsmötet i gruppen hölls 17 februari. Fredagkvällen innan start gjordes
sista rekognoseringarna. 2 mars sparkade vi igång föreställningen! 4 april hade
vi ett sista möte för summering och rapport.

Deltagande, ekonomi
Totalt var 53 personer anmälda. På grund av sjukdom föll 2 personer bort i sista
stund. 18 klubbar var representerade, med 35 deltagare. 3 var föreläsare, 13
representerade (finansierade av) de arrangerande förbunden.
Vår förhoppning var ett större antal deltagande. Att kvaliteten och värdet av
seminariet blivit lidande av att vi inte hade fler deltagare är dock inte rättvist –
fler gör sin stämma hörd i diskussionerna om den totala samlingen inte är stor.
Målet för framtida seminarier bör dock ställas högre – ca 70 deltagare.
Ekonomiskt blev seminariet en förlust. Förutom att betala för de som
representerar förbunden får förbunden dela på en total förlust på drygt 4.000:-.
Detta kan ställas i relation till seminariet innan, som ekonomiskt gick med
ungefär lika stort överskott.

Innehållet, omdömen
Innehållet i seminariet framgår av programmet. Att summera respektive
föredrag är svårt. De presentationer som gjordes görs tillgängliga på förbundens
hemsidor, samlade i en ZIP-fil.
En enkät gjordes bland deltagande, 31 svar kom in. Deltagarna ombads
betygsätta respektive punkt, på en 5-gradig skala. Detta gav följande utfall:
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Dag
Lördag
Lördag
Lördag
WP-Pass
WP-Pass
WP-Pass
WP-Pass
WP-Pass
WP-Pass
WP-Pass
WP-Pass
Lördag
Lördag
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

Programpunkt
Snitt
Välkommen
4,00
Rekrytfonden
3,38
Lunch Lördag
4,17
Uppvisningar
3,58
Marknadsföring
3,62
Verksamhet utan kurs
3,71
Klubbstruktur
4,43
Convention
3,83
Seminariet
3,80
Hemsida
3,75
Svåra Ämnen
4,04
Gruppredovisning
3,71
Middag
4,00
Speakers Corner
4,22
Dans: Adv. B
4,00
Reflektioner
3,87
Calle: SQ Kunskapskvalitet
4,03
Buffalo: Nå ungdomar
3,97
Lunch Söndag
3,83
Jack: Marknadsföring
4,50
Svante: Ta hand om dansare 4,69

Moderatorer för grupparbetspassenvar:


Uppvisningar: Fredrik Rosén



Marknadsföring: Jon HansellNilsson



Verksamhet utan kurs: Calle Brunér



Klubbstruktur: Gunnar Bodmar



Convention: Tommy Hansson



Seminariet: Bo Nilsö



Hemsidan: Björn Matsson



Svåra ämnen: Christina Holopainen och Marianne Hjelm

Vi kan konstatera en viss spridning. Några direkta slutsatser kan man inte dra,
annat än att det visar att deltagarna var nöjda – betygssnittet över ALLA
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programpunkter är nära 4. Detta tycker vi väl speglar det vi kände under och
strax efter seminariet – det VAR uppskattat av deltagarna.
Deltagare hade möjlighet att kommentera resultaten. Knappt någon gjorde detta.
Bland dessa, och i ”snacket efteråt” kan man dock uppfatta kommentarer kring
grupparbetena:


LÄNGRE grupparbeten



Möjlighet att GÖRA, PRODUCERA något konkret i en grupp önskas



Det var svårt att VÄLJA, 3 pass, 7 ämnen

Det fanns möjlighet att lämna förslag på TEMA och ÄMNEN på framtida
seminarier. Dessa listas osorterat sist i detta dokument.

Slutsatser


Det var ett LYCKAT seminarium, det är tydligt.



Seminariet BEHÖVS. Vi måste kunna samlas och DISKUTERA vår
verksamhet, för att utveckla Squaredans i Sverige



Seminariet behöver UTVECKLAS. I synnerhet deltagaravgiften måste
hållas i schack, gärna sänkas



Det tar TID att planera. Man behöver börja tidigt, för att hinna få bra
kvalitet



STÅENDE punkter är rekrytering/marknadsföring och ”Svåra ämnen”.
Det kommer alltid att behöva diskuteras



BUFFALO utvecklas. De behöver vårt stöd, bör få fortsatt inbjudan

Seminariegruppen
Genom
Bo Nilsö, Sammanhållande
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Inkomna förslag på TEMAN
”Convention – hur då?
”Squaredans som familjeaktivitet”
”Gemenskap”
”Visa Inre Glädjen Utåt”
”Squaredans i tiden!”
”NÅ och FÅ!”

Inkomna förslag på ämnen, helt osorterat
Rekrytering (olika formuleringar)
Änglar: Do´s and Don´ts
Svåra ämnen
Kunskapskvalitet
Buffalo
Medlemsvård
Kreativ Dans/Bus-dans
Medlemsaktiviteter (Fördjupning i Verksamhet utan kurs)
Ta fram gemensamt material för alla klubbar
Danskvalitet – komplettera med ”Band-Dans”
Hur öka överlevnadsgraden från kursstart till graduering
Samarbete med icke SQ-klubbar (t ex IOGT)
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