Finlands Seniordansförbund r.f.
Årsberättelse för år 2017
Förbundets strategi för året har varit att satsa på sina medlemmar. I samband med vårmötet hölls en
medlemsdag där Marthaförbundets utvecklingschef Petra Högnäs inspirerade med tankar om bland annat
medlemsvård och medlemsvärvning. Deltagarna bjöds på lunch och dagen avslutades med seniordans.
Firandet av Finlands hundra år av självständighet medförde att förbundet deltog i Tanssi vieköön-festivalen i
Helsingfors mässcentrum 18-19.8 genom att Christian von Alfthan, Inge Blomander, Gunilla Cavonius och Sirpa
Jäppinen deltog i arrangemangen för seniordans.
Planeringen för Nordisk Träff 2018 (10-15.6) i Kisakallio, Lojo fortsatte under året. Gun Svenlin och Liane
Byggmästar deltog i ett flertal möten och tillhör arrangörsstaben. 14 aktiva seniordansledare har anmält sig
från FSDF samt 4 medlemmar/dansledare som kommer att fungera som värdinnor för de deltagande länderna.
Förbundet bjuder på två danser: en kolodans (Nyckeln, även som sittdans) samt en tango i block (Brustna
förhoppningar). Danserna filmades i oktober för den dvd som utgör en del av kursmaterialet.
Årsmöten :

Vårmötet hölls den 25 mars i Helsingfors med 18 deltagare
Höstmötet hölls den 18 november i Helsingfors med 19 deltagare

Styrelsens sammansättning år 2017
Ordförande och verksamhetsansvarig Gun Svenlin
Viceordförande och sekreterare Liane Byggmästar
Kassör
Else-Maj Holmström
Medlemmar
Ulla Ek, Åsa Laukonlinna, Veikko Leskisenoja, Ann-Louis Wikblad
Bokförare
Inger Iiskola, utanför styrelsen
Hedersmedlemmar
Eija Francke och Kate Björkman
Verksamhetsgranskare år 2017
Börje Anderson och Marita Granholm med Aila Enlund och Christian von Alfthan som suppleanter.
Styrelsen har sammanträtt 4 gånger och varit beslutför på samtliga möten. Förbundet hyr ett kansliutrymme i
Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97, Helsingfors
Medlemsantalet per den 31.12.2017 var 140 medlemmar
Ekonomi
Förbundets verksamhet finansieras med medlemsavgifter, deltagaravgifter och erhållna understöd
Medlemsavgiften har varit 15 euro för ordinarie medlemmar och 50 euro för organisationsmedlemmar
Bokslutet för år 2017 visar ett överskott på 8217,92 euro.
Understöd
Förbundet har mottagit understöd från följande organisationer: Svenska folkskolans vänner,
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr som förvaltare av Kulturfonden,
Konstsamfundet Svenska kulturfonden, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius Stiftelsen Tre Smeder.
Margareta Grigorkoffs stipendiefond
Stipendiefondens kapital per den 31.12.2017 var 7529,54 euro.
Följande medlemmar har fått stipendier under året i samband med vårmötet i Helsingfors:
Marja Björkell, Gunilla Cavonius, Maj-Britt Friman, Elisabeth Gyllström och Iris Lindén.
Fondens medel förvaltas av förbundet, som dock inte har dispositionsrätt till den. Fondens syfte är enligt
fondens stipulationer att honorera seniordansledare och/eller seniordansare, som verkar för att främja
seniordansen.
FSDF rf medlem i följande organisationer:
Bundesverband Seniorentanz e.v. Finlands svenska gymnastikförbund r.f. (F.S.G.)
Svenska pensionärsförbundet r.f (stödjande medlem) Svenska studieförbundet r.f
Förbundet har representerats på följande möten:
- ISDC 2019-planeringsmöte i Goslar 21-22.10, Gun Svenlin
Förbundet har under året samarbetat med
Folkhälsans förbund, Folkhälsan Utbildning, Svenska pensionärsförbundet, Arbetets Vänner Huvudföreningen,
SFV, Nykarleby stad och Vörå kommun
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Samarbetet med Äldreinstitutet och Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto har resulterat i
handledarmaterialet Senioriotanssi valloittaa – ohjaajan opas.
Ordinarie verksamhet
Finlands Seniordansförbund rf:s främsta uppgifter är att främja och att väcka intresset för internationell
seniordans i Finland och att utbilda seniordansledare.
Utbildning
Samarbetspartners: Svenska folkskolans vänner, Arbetets Vänner Huvudföreningen, Helsingfors svenska
Marthaförening
Sittdanskurs i Folkviseton i Helsingfors 21.1 (10 deltagare)
Medlemsdag med temat medlemsvård och medlemsvärvning i Helsingfors 25.3 (19 deltagare)
För att öppna upp seniordansen för medlemmarna ordnade förbundet Dansdagar i november i stället för
Dansstugor som enbart riktade sig till utbildade medlemmar. Dansstugematerial från nittiotalet var grund för
de dansdagar som ordnades i Vörå 11.11 (28 deltagare) och Helsingfors 18.11 (38 deltagare)
4 kurser i FSDF:s regi: 95 deltagare och 27 undervisningstimmar
Som verksamhetsårets höjdpunkt har våravslutningarna i april utkristalliserats, då dansare och ledare får
komma samman till en dag fylld av glädje och gemenskap i dansens tecken. I södra Finland hölls avslutningen
den 8 april i Allaktivitetscentret Lumo i Korso, Vanda (78 deltagare) medan österbottningarna samlades den 22
april i Stjärnhallen i Nykarleby (78 deltagare).
Dansdagarna på Åland lockade såväl dansare som ledare från Finland och Sverige. Vi var 38 deltagare. Vi
prövade såväl Rounds som seniordans och sittdans.
Projekt Seniordans Österbotten kommer att genomföras först under 2018.
Information
Förbundet informerar om verksamheten och aktuella kurser på sin hemsida www.seniordans.fi som även
fungerar som anmälningskanal till kurser.
Förbundets infofolder distribueras och delas ut till allmänheten vid olika evenemang, presentationer och
mässor.
Förbundets verksamhet har presenterats i samband med Svenska pensionärsförbundets kryssning, Suomen
Kansainvälisen Seniorintanssin Liittos seniordanskryssning och Tanssi-vieköön-evenemanget.
Verksamhet på lokal nivå
Senior- och sittdansdansgrupper verkar inom olika organisationer såsom medborgarinstitut, Svenska
pensionärsförbundets föreningar, Folkhälsans förbund och serviceboenden och vårdcentra runt om i
Svenskfinland. Ledare för grupperna är utbildade senior- eller sittdansledare, medlemmar i Finlands
Seniordansförbund rf.
Sommaren har bjudit på lokala seniordansträffar i södra Finland, mycket uppskattat av dansarna. Tack till er
ledare som ställt upp och ordnat med seniordans även sommartid. Även juldans har ordnats och olika
dansgrupper sammankommer för att dansa tillsammans.
Många är de uppvisningar och framträdanden som grupperna gjort under året.
Det har under året dansats 1694 timmar seniordans i 46 grupper och 391 timmar sittdans i 13 grupper.
Motsvarande siffror 2016 var; 1861 h 44 grupper, 511 h i 19 grupper.
Uppvaktningar
Alla medlemmar i förbundet som fyllt jämna år har fått födelsedagshälsningar från förbundet.
Varmt tack
Styrelsen riktar sitt varma tack till alla ledare, seniordansare och dem som understött vår verksamhet.
Seniordansen ger glädje och gör glad!
Helsingfors 9 februari 2018
Styrelsen

