Hej alla Nackswingare!
Här kommer ett Ordisbrev där jag summerar lite lagom ostrukturerat var, och hur, vi står och går.
Ur Nackswings- och danssynpunkt vill nog dom flesta av oss lägga året 2020 till handlingarna när man
tänker på hur mycket vi har kunnat ägna oss åt det vi älskar – att dansa! Men det är likadant i övriga
Sverige. Och Europa. Och världen.
Världsdansare som vi normalt ser ute på turné över hela jordklotet kör digitala hemmaträningar.
Anrika och stora dansklubbar har fått slå igen helt och hållet. Åtminstone tillfälligt. Socialdansen
uteblir helt på våra klassiska socialdansställen.
Men dom ljuspunkter som just nu inte finns måste vi försöka skapa! Men det måste vi göra
tillsammans. Ingen dansklubb eller dess funktionärer klarar att dra det här lasset själva. Vi behöver
varandra mer än någonsin. Och det lär hålla i sig ett tag framåt. Vi får hoppas på dom vacciner som är
på väg. Vacciner som kanske gör att vi vågar börja dansa, kramas och umgås igen. Det kommer! Vi
vet inte när men herregud vad vi ska fira då! Vi kommer direkt att schemalägga en försenad 30årsfest, en grillfest, en julfest och… ja då jädrar ska dansgolvet glöda igen på Ceylon!
Inför julen 2020
Vi har ingen julfest i år. Jag började dansa bugg 2011 och har nog varit på varje julfest. Det känns
självklart tomt att den uteblir i år. Men vi får fira julen i lite mindre sällskap. Passa på att umgås extra
mycket med dom som står oss väldigt nära. Själv startar jag gärna julafton med ett havsdopp
någonstans. I år blir det Möja Västerfjärd då vi ska fira julafton ute i sommarstugan. Mysigt sedan
med en brasa, något gott i glaset, lite god mat och julstämning!
Hoppas att ni alla hittar bra sätt att fira jul på! Vi behöver det.

Men medan vi väntar på det vill styrelsen skicka iväg en liten stämningsbild – så….
Från Oss Alla – Till Er Alla…

Styrelsens arbete
Från mina egna tankar som snurrar till något mer konkret; vårt styrelsearbete. Tänkte ge er en kort
uppdatering vad vi har jobbat med och kommer att jobba med i det närmaste.

Ekonomi och kurser
Om vi börjar här så är det naturligtvis ett fokusområde, alltid och speciellt nu. Klubben har i huvudsak
två inkomstkällor, medlemsintäkter och kursintäkter.
Den ena förutsätter att medlemmarna lojalt betalar sitt årsmedlemskap. Att vara medlem i en
dansklubb och ha tillgång till socialdans, fester och annat är en förhållandevis billig hobby.

I min andra fritidssyssla betalar vi fyra gånger så mycket. Jag ber alla att självmant betala årsavgiften
istället för att ”vänta och se vad som händer”. Klubben behöver ditt stöd – NU!
Den andra, kursintäkterna, förutsätter att vi kan leverera kurser som våra medlemmar, och andra, är
beredda att betala för. Vår kära kurskommitté har jobbat för högtryck och jobbar för ännu mer
högtryck just nu för att försöka erbjuda oss alla en roligare dansvår!
Vi siktar på kursstart under nya former i början av februari och det ska bli jättespännande hur vi syr
ihop det hela. Vi håller på att ta fram ett nytt koncept och schema gällande kurser för omgång 1
utefter dom senaste restriktionerna. Kan inte och vill inte lova för mycket men det kommer INTE att
bli inspelade videokurser som det ser ut just nu. För alla er vars kurser har blivit inställda så vill jag
också berätta att Ja – ni har era pengar tillgodo för kommande kurs!
Håll nu utkik efter information från Kurskommittén! Rätt vad det är så kommer det något spännande!
Lokalen
Vi har passat på att arbeta igenom vilka försäkringsskydd, krav på lokalen och annat som har blivit
lite eftersatt. Bland annat håller vi på att byta reservutgången mot gården. Det blev lite fel i
leveransen, annars skulle det ha varit klart nu. Men det är på gång.
Vi uppdaterar också vårt brandskydd med nya släckare, varnare och annat som ska göra lokalen
säkrare och modernare. Allt under ledning av Patrik som är fastighetskommitténs representant i
styrelsen.
Våra numera välkända golvrutor har fått ett ansiktslyft och vi lär oss på vägen. Vi kommer att behöva
rutorna även framgent då det är lättare att hålla isär dansare på golvet. Tack alla som kämpar med
att Covidanpassa dansgolvet! Hoppas att vi kan börja använda det snart igen.
Tävlingsverksamheten
Det mesta av tävlande har legat nere under 2020 och tävlingsparen har i huvudsak fått träna själva
under hösten. Vi har ju stängt ner all dans på Ceylon, inklusive friträningar, men jag hoppas att vi
kommer att kunna öppna upp på ett bra sätt utan att tumma på restriktionerna. För alla!
Musiken
Vi håller på och installerar en ny musikdator med massor av nya låtar. Den gamla datorn började visa
tecken på att ge upp. Det vill vi självklart inte ska hända under en kurs eller något annat roligt. Patrik
ansvarar även här och har i uppdrag att förse oss med mycket ny musik. Jag lovar att det kommer att
svänga i Ceylon!
Dans
I övrigt diskuterar vi naturligtvis högt och lågt om hur farao vi kan skapa mer dansande. Inte lätt med
tanke på omständigheterna. En av många idéer är att skapa ett dansevenemang utomhus. Förslaget
har bland annat varit teatern i Rålambshovsparken. Personligen tycker jag att det är en kanonidé!
Kom gärna med egna idéer och synpunkter. Det blir alltid bättre när flera hjärnor bidrar.
Vi försökte ju lite försiktigt med en socialdans till Jimmy Henricks och det var många glada toner från
medlemmarna som deltog där. Det som är extra svårt är att skapa något för medlemmar utan egen
partner. Jag lovar att vi försöker jobba på det men – som sagt – det är inte lätt.

Medlemsundersökningen
Självklart måste vi ha en känsla för hur bra vi är som förening och vad vi kan göra bättre. En
verksamhet som inte utvecklar avvecklar. Ni har alla blivit tillskickade en undersökning som cirka
hälften av klubbens medlemmar fyllt i. För mig är det här som att gå och rösta eller inte – vi har en
möjlighet att säga vad vi tycker. För mig är det självklart att jag gör det. Skulle vilja be er att fylla i den
här enkäten och skicka in den. Speciellt viktigt nu när det är lite motvind med pandemin. Jag ber er
kika på den och skicka in era svar. Det är här vi gemensamt kan skapa förändringar och förbättringar.
Covid 19 och dansmiljön
Flera har kommit till mig och berättat om än den ena än den andra
klubben/företaget/dansleverantören som minsann kör sina kurser och socialdans trots rådande
omständigheter. Jag har själv inte varit där och kommer aldrig att gå dit så länge det är som det är.
Men en sak kan jag lova er; vi kommer att vara blixtsnabba med att erbjuda både kurser och
socialdans när vi dels får göra det på ett sätt som myndigheterna rekommenderar och där vi också
har ett maximalt smittskydd för våra medlemmar.
Vi har hela tiden hänvisat våra beslut till vad myndigheterna och förbunden föreskriver. Det låter
kanske lite torrt men det är det enda sättet vi kan göra det på. Vad ligger bakom besluten att vi gör si
eller så? Ja det är en riskanalys som vi gör inför varje tillfälle. Vi sitter inte bara på rumpan och gör
det som FHM föreskriver. Vi gör allt vad vi kan för att tolka in det på ett sätt som kan skapa lite rolig
dans för oss alla så ni kan lita på att vi gör, och kommer att göra, ALLT för att vi ALLA ska få dansa!
Och – SJÄLVKLART – så tar vi emot ALLA idéer ni har! Det är ju VÅR klubb.
30-årsfesten
Vi lyckades, tack vare Pias tuffa förhandling, att krångla oss ur det kontrakt vi hade med
festleverantören inför 30-årsfesten som vi skulle ha haft i november. Vi fick betala ett mindre vite
enligt kontraktet men vi har röda mattan utrullad hos leverantören när vi trycker på knappen igen.
Blir det en 31-årsfest med krav på vaccinationsintyg? Blir det en 32-årsfest i en värld där Covid har
dött ut? Eller en 33-årsfest där vi är iförda gasmasker och plasthandskar? Ja det vet vi inte ännu. Men
fira ska vi göra. Nu håller vi tummarna för att det blir så SNART som möjligt!
Summa summarum
Jaha, det blev mycket Covidrelaterat t i det här Ordisbrevet men det är ju det som hänger över oss
just nu. Vi fortsätter att vara rädda om varandra och jag är helt övertygad om att vi snart kommer att
se ljuset i tunneln. Och då är det inte tåget!
Tills dess; ha en Underbar Jul och ett Gott Nytt År! Vi håller alla tummarna för att vi ses snart under
trevliga och kul former i vårt kära Ceylon! Tänk på att det är NI som är Nackswinget!

Kram på er! Uffe

