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Omvärld
En fyllig beskrivning över Balboans framväxt i Sverige och Europa presenterades i
verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013/2014. Det finns således ingen anledning
att upprepa denna på nytt.
Det som kullkastade alla våra planer på verksamhet under 2021 var en pågående och
tilltagande pandemi, Covid -19.
Sweden Balboa Societys världsläger, The Revival, har lyckligtvis hittills alltid kunnat
genomföras t om november 2019.
Så sent som 2019 fanns endast ett fåtal större läger med erkänt hög kvalitet kvar i Europa.
Bland dessa fanns glädjande nog The Revival.
Castlen i Tyskland hade upphört. Ett exempel på hur svårt det att det är att t o m driva
kommersiella läger om det inte finns kontinuitet i organisationen. I Berlin finns tre
konkurrerande balboaintressenter som inte har kvalité som gemensam nämnare. I
Barcelona är det på samma sätt tre konkurrerande shagföreningar som mer eller mindre
håller på att ta död på varandra.
Vi ser samtidigt att shagen inte utvecklats till att bli den volymdans bland balboadansare
som man hade kunnat hoppats på. Ansträngningar görs framförallt av andra intressenter
men det stannar vid att ett fåtal individer engageras. SBS har vid två Revivals haft med shag
men det var inget som återupprepades 2019.
Så såg det alltså ut när vi gick in i 2020.
Vi planerade ett läger till september 2020, ett Revival exclusive, för endast 45 deltagare. I
sista stund fick vi ställa in för pålysta och ännu mer omfattande restriktioner.

Sweden Balboa Society -21
Föreningen har även i år försökt driva 54-an men pandemin omöjliggjorde verksamhet och vi
hde dessutom tilldelats lördagar vilket inte alls fungerade visade det sig.
I år är det sjätte verksamhetsåret som sammanfaller med kalenderår. Årets internkontroll har
utövats aktivt av våra två kassörer under året och vi fick också äntligen en ordinarie
sekreterare på plats. Styrelsen har trots pandemin genomfört normalt antal sammanträden
och haft hög beredskap i planeringen trots pandemin.

The Revival #11 och The Revival Exclusive
The Revival #11 2020 blev inte av p g a pandemin och inte heller The Revival Exclusive
2021.Tack vare att vi i tid kunde ställa in i enlighet befintliga avtal drabbades föreningen inte
av några kostnader att tala om.
Allt såg till en början väldigt bra ut inom myndigheternas restriktioner för detta mindre läger
och i överenskommelse med ordningspolisen i Skåne. Men så slog restriktionerna till
stenhårt och vi hade utfäst full återbetalning fram till en så sen datum som var möjligt att
komma överens om. Både orkester, kursgård och lärare hade utfäst en väldigt sen datum vi
skulle kunna ställa in och det gjorde att vi drabbades av ett minimum av kostnader men fick
ändå en omfattande credit internationellt för att vi ändå försökt att genomföra detta mindre
läger. Vi var egentligen ensamma om det. Det spred sig internationellt.
Group Revival lade ner ett förtjänstfullt arbete och återvaldes innan årets slut att planera för
Revival #11, 2022 fast istället då på sommarhalvåret.

Kursverksamheten
Vi lyckades genomföra förhandlingar 2020 med Simrishamns kommun om fria lokaler för
våra kurser på Österlen under hösten. För detta krävdes att vi skulle kunna påvisa att vi
hade verksamhet inom kommunens gränser. På ett hastigt sammankallat medlemsmöte
beslutade vi om en ändring i stadgan och därutöver inrättade vi en sektion med egen
styrelse. Sektionen fick namnet Österlen Swing med hemort Simrishamn. Det kommer bli allt
vanligare med den typen av sektioner under den ordinarie styrelsen i SBS. Numera räcker
det med att vi i styrelseprotokoll särskilt listar de hemorter vi har sektioner på.
Peter Winquist Loggins genomförde som fortsättning på hösten under våren 2021 två
5-veckorsperioder i Vitaby medborgarhus med över 25 deltagare som var utomordentligt
framgångsrika. Restriktionerna svävade som ett olycksmoln över denna verksamhet. De
genomfördes och finansierade sig själv och vi fick medlemmar. Intäkterna som höll
normalpris för våra ordinarie föreningkurser gjorde att vi inom ramen för dessa kurser i vår
sektion Österlen Swing kunde betala mer marknadsmässigt för en världslärare. Ett krav för
dessa kurser var att man kunde visa upp covidpass. Det genomfördes en kurs under hösten
med ett brgrändsat antal deltagare.
Föreningen har under verksamhetsåret inte kunnat genomföra regelrätta kurser i balboa i
övrigt i egen regi och med egna lärare i Malmö eller någonannanstans på grund av
pandemin. Det har varit en liknande situation för samtliga dansföreningar i Europa. Det
genomfördes en weekendkurs under oktober i Danmark som trodde sig vara fri från covid
men så var inte fallet men antalet drabbade eller smittade var trots allt ett fåtal trots att det
var tillresande även utanför Skandinavien. Danmark var tillfälligt i ett mer gynnsamt läge
momentant med släppta restriktioner för inresa.
Medlemsantalet har under året inte ökat då flertalet brukar komma i huvudsak samband med
Revivaln och de flesta nya medlemmar fick vi genom Österlen Swing.

Det har under året av den anledningen fortsatt utarbetats rutiner för påminnelse att gälla fr o
m början av varje år. Dessa rutiner skulle tas fram oavsett pandemin och Revivalns utevaro.
Föreningen har i samband med detta också gått på nytt igenom rutiner för GDPR.

Socialdans och läger
Club 54 i begränsad omfattning början på året.
Dans på Stranden i Malmö blev inget av i år.
Herräng ställdes in och Snowball skulle genomföras i digital variant men tvingades ställa in
och drabbades av en brakförlust..
I Köpenhamn dog scenen totalt.
Brändan (Balboa Pavilion) i Folkets Park i Malmö blev inte aktuellt att aktivera p g a
restriktioner.

Samarbete
SBS har inte heller haft någon samverkan med lindyföreningen Cat’s Corner i Malmö.
Samarbete med SSS har inte varit möjlig samtidigt som SSS haft stora svårigheter med
ekonomin p g a stora fasta lokalkostnader och lokaler som varit kontaminerade av asbest.
Samarbete med Falu Dansklubb har inte kunnat fortgå i år. En livaktig förening när det gäller
swingdans. Där har balboan kommit för att stanna. Dom har säkert som vi hög beredskap.
Ministry of Balboa i Köpenhamn har framgångsrikt tidigare i samarbete med oss byggt upp
en balboascen i Köpenhamn. Den typen av samarbete har mer eller mindre upphört med
anledning av pandemin.
Shufflen som skulle legat 2021 med nytt försök 2022 i Bergen fick ställas in. Tanken har varit
att vi i samtal med MoB(Ministry of Balboa) fått dem att acceptera att Bergen får en chans till
2022 istället, därefter CPH. Om detta gäller för 2023 vet vi inte i skrivande stund
då exchanges av den storleken kräver både organisation och finansiering. Köpenhamn är
fortfarande förhållandevis dyrt att göra läger av den storleken.
Den samarbetsöverenskommelse som funnits mellan oss och MoB sen 2013 har dock
danskarna ensidigt sagt upp redan 2019 och detta är vi de första att beklaga
Köpenhamnsscenen som sådan är ändå fortsatt intressant liksom hela Region Öresund..
Det visar sig samtidigt att scenen trots allt generellt är så liten att det inte går att genomföra
dansevent i balboa på ömse sidor om sundet utan att räkna med varandra. Således ett
nödvändigt samarbete vilket föreningen MoBs medlemmar också fått erfara. Dyra
transporter över sundet är de facto en hämmande faktor om man inte kan samåka.

SBS’ roll i det skandinaviska respektive europeiska samarbetet har omvittnat sin grund i att
förmedla såväl dansens ursprung som kvalité. Inte minst när det gäller Scandinavian Shuffle
som ju är ett exchange(d v s inga regelrätta klasser) och liksom Revivaln som primärt har
social dans som förebild.
SBS roll att samordna samtalen kring Shufflens framtida geografiska placering hänger
naturligtvis samman med att vi inte bara är en lokal förening. Man ska veta att Shufflen inte
alltid drivits på ideell basis men att arrangörerna alltid på personplanet haft en koppling till en
lokal “dance community”. Fram till 2013 t o m Åland hade ingen förening varit direkt
inblandad utan Shufflen räddades för framtiden genom att vi som förening då uppmanades
ta över som den då enda lösningen. Återigen ett exempel på den kontinuitet i ideell
verksamheten som behövs oftast för att backa upp en verksamhet. Askmoln och pandemier
är ju inget man räknar med normalt sett
Ideell verksamhet står ju per definition inte och faller med en person utan det är
organisationen som lever vidare, det är den styrkan balboans överlevnad rent kulturellt
kommer att stå och falla med, åtminstone så länge vi rör oss i Skandinavien och Europa
med betydligt mindre volymer än i USA.

Lokaler och administration
Föreningens avtal med Folkets Park i Malmö om att få disponera dansrotundan Brändan
(Balboa Pavilion) på klassisk mark i Malmö har pausat i år också p g a pandemin. Numera
administrerar Folkets Park och Malmö stad denna kulturbyggnad över dans gemensamt med
studieförbundet ABF. Föreningen har därför uppmanats att delta i s k föreningsdagar när
pandemin släpper. Avtalet medför inga kostnader för SBS. Vår föreningen tog på sig första
året 2015 att administrera bokningen av Brändan till andra ideella dansföreningar i Malmö
som ville utnyttja lokalen. Detta är dock ett arbete som i praktiken Folkets Park själv skött
sen 2016 men med oss som back-up men framgent fr o m 2022 tillsammans med
ABF.Betoningen ligger på ideell verksamhet och det tryggar ju lokaler för oss.

Årsmöten 2021
Det har genomförts ett extra medlemsmöte i januari för stadgeändring och det ordinarie i maj
2021.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsesammanträden. Mötena har vanligtvis
hållits över Skype. LTH-lärcenter i Lund har varit den fysiska plats vi träffats på under året för
våra digitala sammanträden medlemsmöten och årsmötet.
Två medlemsmöten inklusive årsmötet avhölls 2020.
Arbetet med att förbättra vår marknadsföring pågår kontinuerligt och är fortsatt den stora
frågan att lösa.
I styrelsen har ingått förutom undertecknade suppleanterna Sofie Nilsson, Ohan Lundblad,
Janne Börjesson, Lucian Szantho, Sophie Winqvist Loggins.
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