Hej alla Nackswingare!
Jag heter Uffe Syvertsen och är ny ordförande för Nackswinget sedan årsmötet! Jag tackar så hemskt
mycket för förtroendet! Jag ser fram emot uppgiften med mycket glädje och en stor portion
ödmjukhet.
Tänkte bara kort presentera den nya styrelsen och lite kring vad vi ska jobba med framöver. Jag
kommer att kommunicera ut någon gång i månaden vad som händer i styrelsearbetet och i klubben i
övrigt.
Här är en bild på nya styrelsen:

Från vänster Pia som är vår kassör, David vice ordförande, Jesper ledamot, John ledamot och
ansvarig sociala aktiviteter, Uffe ordförande, Hanna suppleant och Jenny sekreterare. Saknas på fotot
gör två av våra suppleanter Tobias och Julia. Ett härligt gäng som jag ser fram emot att få jobba med!

Vad kommer vi då att göra framöver?
Jag återkommer efter påsken med mer detaljerad info kring vad vi gör och vad vi ska göra. Dock kan
jag redan nu berätta att vi kommer att se över möjligheterna att ha fler danskvällar med liveband, vi
kikar på att eventuellt sätta upp speciella foxkvällar och över huvud taget på hur vi kan öka
socialdansen och andra aktiviteter på Nackswinget.
Vi har en fantastisk kursverksamhet, vi är en klubb med många medlemmar och vi har alla
möjligheter att bli ledande i Stockholm med våra dansaktiviteter. Det vill vi gärna! 😊
Jack n´Jill – en tävling för alla
Den 14/4 anordnar vi årets Jack n´Jill tävling. En danstävling som är helt opretentiös och bara rolig
där alla kan vara med! Tävlingsformen är att licensierade killar dansar med olicensierade tjejer och
licensierade tjejer dansar med olicensierade killar. Licens i det här fallet betyder tävlingslicens. Vem
man dansar med sker genom lottning och man dansar inte med samma person två gånger. Här har
alla chansen att få prova på tävlingsdans när den är som roligast! Bedömningen kommer inte att ligga
i hur väl man utför tekniken utan ett totalintryck kring dansglädje och hur väl man framför dansen
efter egen kompetens. Vill stryka under att ALLA kan delta. Själv var jag med i min första Jack n´Jill
redan efter två kurser. Anmäl er på klubbens hemsida!
Efteråt blir det socialdans till liveband – en garanterat jätterolig lördag i dansens tecken! Välkomna!
Det frivilliga arbetet
En förening styrs, sköts om och utvecklas av frivilliga krafter. Det roliga med det är att arbetet
kommer från hjärtat. Det som kan vara utmanande är att få tillräckligt många engagerade då dom
flesta av oss har mycket att göra och många engagemang. Men jag lovar – vi som arbetar mer aktivt
med klubben har lika mycket att göra som dom som inte gör det! Det handlar om att prioritera.
Jag tror mycket på att det frivilliga arbetet ska bygga på att det känns roligt att utföra det. Tvång, tjat
och annat fungerar bara kortsiktigt. En glad häst springer längre än en pressad häst.
Framöver
I nästa Ordisbrev – som kommer väldigt snart – kommer jag att beskriva mer i detalj vad vi gör och
vad vi behöver hjälp med. Under tiden kan ni fundera på vilken tid ni är beredda att lägga. En kväll i
månaden från alla medlemmar skulle lösa 300% av våra utmaningar!
Vi är beredda att satsa tid och arbete för att växa klubben och göra den ännu roligare – är du? 😊

Glad Påsk och dansa väl så hörs vi efter helgen!
Kram

Uffe

