Verksamhetsberättelse 2021
Bergslagens Danssportförbund (BDF) bildades den 6 april 2008. Bergslagens Danssportförbund bedriver
arbete inom distriktet som består av Dalarna,
Västmanland och Örebro/Närke.
Föreningar som tillhör Bergslagens Danssportförbund är:
Föreningsnamn

Verksamhets ort

Aros Ballroom and Latin Club
Black River DC Örebro
DF NoFa Buggarna
Dansföreningen Valley River Linedancers
Dansklubben Borlänge Dance
Dansklubben Dancemania
DK Dream Team
DK Hedemora Svänggäng
DK Marionetterna
DK Rockrullarna
DF Köpingstriffarna
Falu DK Avesta
Föreningen Avesta Dance Team
Föreningen HDA Dance Center
La Danzers
Linde Dansklubb
Mora DK
Mälardalens DK
The Movement Förening

Västerås
Örebro
Norberg
Avesta
Borlänge
Kumla
Västerås
Hedemora
Västerås
Örebro
Köping
Falun
Avesta
Hedemora
Ludvika
Lindesberg
Mora
Hallstahammar
Örebro

Följandeförtroendevalda har under det gångna året 2021 haft styrelseuppdrag i BDFs styrelse:
• Lennart Eriksson ORSA (Ordförande 1 år)
• Margareta Hofgaard MÄLAR (Kassör 2 år vald 2021
• Sandra Larsson MAR (sekreterare 2 år kvar vald 2021)
• Ulrika Björnberg RR (Ledamot 2 år vald 2020)
• Else Blomster LINDE (suppleant 2 år vald 2020)
• Katya Mishchenko Aros Ballroom (suppleant 1 år)
• Pia Landqvist (Triff) (Suppleant 1 år)
Där Lennart Eriksson tillsammans med Margareta Hofgaard är firmatecknare för distrikts
organisationen.

2021 års verksamhet
.
År 2020 och 2021 var det år då Corona lamslog Sverige och det innebar att den ordinarie verksamhetens blev
tvungen att förändras. Man fick bla ställa in tävlingar, träningar, kurser, danser och möten pga Corona pandemin.
Detta innebar en tuff förändring av verksamheten och föreningarna har förlorat mycket pengar på grund av
pandemin.
Därför önskade vi som Distriktsförbund att stötta de föreningar som ej kunnat genomfört den verksamhet som var
planerad eller kanske fick ställa in kurser/träningar eller i vart fall vara mycket färre deltagare än budgeterat. Några
av föreningarna fick ställa om och tänka nytt utifrån riktlinjerna kring Corona.
Eftersom vi har en god ekonomi så önskade vi hjälpa våra föreningar som tillhör vårt distrikt med ett litet bidrag till
den förlorade verksamheten. Vi använde oss av en bidragsmodell där man aktivt behöver söka från föreningen och
bifoga rapporter från verksamhetsåret 2019 och 2020.
Bidraget var i första hand till föreningar som led svårt ekonomiskt där det procentuella stödet blev högre ju större
belopp i kronor som föreningen hade förlorat och ju större procentuell andel av vårt totala bidrag som var 100 000
kr.
De sökande föreningar fick ansöka genom att skicka med:
1. Resultatrapport verksamhetsår 2019 och 2020
2. Balansrapport 2019 och 2020
3. Kommentarer om fasta kostnader tex. Egna lokaler mm
4. Beskrivning om hur er förening har drabbats av pandemin.
Alla våra föreningar fick denna information och ansökningar skulle vara tillhanda den 30 april 2021. Alla som sökte
fick ett bidrag, och fördelningen av 100 000 kr blev följande;
DF Köpingstriffarna
DK Marionetterna
DK Rock Rullarna
La Danzers
Linde DK
Mora DK

20 000 kr
20 000 kr
20 0000 kr
5 000 kr
15 000 kr
20 000 kr

Vi som så många andra förbund fick tänka om och genomföra årsmötet digitalt via Teams och det genomfördes den
18 mars och Marin Önnebro VBO blev vald som mötesordförande.
Eftersom våra stadgar blev antagna 2008 när bildades så har vi sett över dessa det blev några förändringar som vi
genomföra och som kommer att presenteras och ev ta beslut på vårt årsmöte 2022.
Lördagen den 25:e april så hölls förbundsårsmötet för första gången digitalt där Lennart och Katya från Styrelsen
deltog.
Ordförande Lennart Eriksson har deltagit i VO-Distrikt (ordförande från de olika distrikten) olika möten där man
bland annat har diskuterat:
 Årets förening vilka kriterier som skall ligga till grund
 Motioner till förbundsårsmötet






Profilmaterial
Hemsides lösningar
Utbildningar
SDF:ens roll

För övrigt har vi haft en löpande kontakt i Styrelsen på vår egna gruppchatt på messenger där vi kan få Info och ta
snabba beslut om saker och bolla tankar. Tyvärr så blev det ju ett år med väldigt lite dans och kurser, och i princip
tillfälligt nedlagd verksamhet i Klubbarna
Föreningar som firar jubileum
Vi vill gärna stötta våra föreningar som har bedrivit verksamhet under en längre tid och så länge vi hr pengar till
detta så har det under året tagits fram policy gällande jubileum som ser ut så här.
25 år = 2 500 kr
30 år = 3 000 kr
40 år = 4 000 kr
50 år = 5 000 kr
60 år = 6 000 kr
70 år = 7 000 kr
80 år = 8 000 kr
90 år =9 000 kr
100 år = 10 000 kr
Så för att ta del av dessa pengar så kontaktar man margareta.hofgaard@rfsisu.se

Distriktsmästerskap
På grund av Pandemin så var det ingen förening som kunde arrangera Distriktsmästerskap under 2021.
Ändamålsbestämda medel
Vi har haft ändamålsbestämda medel från nedlagda Västerås Sportdansklubb. I år så har vi inte använt något av
dessa pengar. Även detta har pandemin satt stopp för.
Styrelsens verksamhetsplan 2022
• Fungera som ett bollplank för klubbarna
• Klubbarnas kontakt gentemot Förbundet
• Skapa förutsättningar för mera utbyte mellan klubbarna
• Arrangera distriktsmästerskap
• Hela tiden ha en fortlöpande kontakt med de andra distrikten
• Hitta nya vägar för utåtriktad verksamhet tillsammans med klubbarna för att få
dansklubbarna att synas och växa.
Budget 2022
Intäkter
SDF Bidrag
summa intäkter

20 000 kr
20 000 kr

Kostnader
Möteskostnader
Föreningsaktiviteter
Resor uppsökande verksamhet
Datakostnader
Kontorskostnad
Bank
Summa kostnader

5 000 kr
10 000 kr
2 250 kr
2 000 kr
500 kr
1 250 kr
20 000 kr

Resultat minus
Styrelsen

0 kr

