
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse  
MOVE Huddinge 2022 
 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Stina Helmers 
Kassör: Saga Björn 
Vice ordförande: Ninnie Andersson 
Sekreterare: Lotta Helmers  
 
Övriga förtroendeposter 
Revisor: Greta Tällström 
 
 
Viktiga händelser inklusive yttre verksamhet 
Vi har bedrivit kursverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Utbudet består av kurser för 
de som vill dansa 1 ggr/veckan samt danslinjer för de som vill dansa fler lektioner i veckan.  
 
Vi har haft 44 st 1 ggr/veckan-kurser VT22 och 46 stycken HT22 . Vi har haft 11 stycken grupper 
på danslinjen. En av 1 ggr/veckan-kurserna har haft barn med behov av särskilt stöd som 
målgrupp. 
 
Under 2022 jobbade vi med att stabilisera föreningen och verksamheten efter pandemin och 
har kunnat bedriva Move Huddinge helt normalt igen.   
 
Vår äldsta danslinje Move Company tävlade under 2022 i TV-programmet Talang, där de gick 
vidare hela vägen till final. Talang var en underbar upplevelse för dansarna i Move Company 
men visade också på den fina gemenskapen vi har i föreningen då många av våra medlemmar 
slöt upp bakom MC som hejarklack och genom att rösta på dem i semifinalen. Hela föreningen 
var väldigt stolta över Move Company och deras framgångar i Talang. De tävlade med tre olika 
koreografier av Celia Caap, som vi haft som lärare på Move under tidigare år.  
Move Comapnys deltagande i Talang har lett till att de har anlitats till att uppträda på olika 
event och tillställningar. Under 2022 uppträdde de på följande evenemang: 

- Sponsring och Event-Sveriges gala ”Gyllene Hjulet” i april 

 



- Huddinge Kommuns evenemang ”Parksommar” i juni 
- Huddinge Centrums nationaldagsfirande i juni 
- Nobelbankettens efterfest ”Students’ Nobel NightCap” i december 

 
Vår ordförande och konstnärliga ledare Stina Helmers tilldelades Huddinge Kommuns 
kulturpris 2022, med en fin motivering och ett pris på 20.000 kronor.  
 
Vi har arrangerat och producerat fyra föreställningar med Danslinjerna på Tumbascenen, två 
i slutet av vårterminen och två i slutet av höstterminen. Vi har även totalt 12 föreställningar 
för våra kurser (sex föreställningar per termin). På vårterminen visades de på Tumbascenen 
och på höstterminen i Huddinge gymnasies aula. Vi var på Tumbascenen istället för i Aulan på 
grund av att scenen inte var ledig datum som passade vårt terminsupplägg.  
 
Vi har arrangerat sommarläger för barn under totalt 3 veckor i början på sommaren. Våra 
sommarläger är mycket populära. Vi arrangerade även workshops/dansklasser på kvällstid för 
äldre elever. Dessa workshops lockade både våra egna elever och dansare utifrån.  
 
Vi deltog i Streetstar dance school challange i November 2022 med en koreografi av Malin 
Ekwall. 
 
Vi har fortsatt gett arbete till ett flertal ungdomar i vår förening där de fått prova att undervisa 
och leda barngrupper - både som vikariat, egna grupper och lovverksamhet. 
 
Vår personalstyrka har ändrats under 2022 då några lärare har antingen slutat eller varit 
föräldralediga, vilket har lett till flera fantastiska nya kollegor. 
 
Vi har arrangerat en kick off med aktiviteter och fika för våra danslinjeelever i Stuvstahallen 
för att starta igång läsåret i början på höstterminen.  
 
Vi har hållit audition för våra danslinjer. Intresset var svalare än vi hoppats men trots det 
kunde vi starta tre nya grupper på danslinjen år 1 till höstterminen 2022. Vi hade dock hoppats 
på att dessa grupper var större och har under höstterminen börjat diskutera hur vi kan göra 
så att fler elever söker sig till danslinjer i framtiden.   
 
Vi har utvecklat vår kontakt med kommunen, som alltid har varit god men nu blivit ännu 
bättre. Vi har bland annat haft pågående samtal med dem angående danslokaler i Huddinge 
kommun och vårt behov av bra sådana. En del i detta är att vi har inlett diskussioner om att 
eventuellt bygga om konferensrummet i Stuvstahallen till en danssal, vilket i stor utsträckning 
skulle lösa logistiska problem vi står inför i dagsläget. Med kommunens ekonomiska hjälp har 
vi även kunnat montera speglar i lilla danssalen i Stuvstahallen.  
 



Vi har lanserat en ny hemsida med aktivt intranät både för vår personal och för våra 
danslinjeelever.  
 
Vi har styrt upp vårt kostymförråd, bland annat med en digital innehållsförteckning som vår 
personal når via intranätet. Vi har även tecknat ett förråd hos Shurgard där vi förvarar 
rekvisita, scenografi och annat material. 
 
Kansli/föreningslokal Kansli samt två danssalar, Fotbollsvägen 34, Huddinge. 
Månadshyra 15.000 kr, 1 januari till 30 september.  
Månadshyra 18.570kr, från och med 1 oktober. 
 
Övriga lokaler 

- Fleminghallen, Ebba Bååts torg 20, Huddinge  
Lokalhyra 200 kr/h. 

- Shurgardförråd, Kräpplavägen 13, Huddinge. 
Hyra 930 kr/månad. 

 
Medlemmar  
Föreningen har 531 medlemmar i åldrarna 7-20 år. 
 
Styrelsemöten och lärarmöten  
Styrelsen har haft tre möten. Fokus har på att leda verksamheten framåt och fördela arbetet 
gällande föreställningar etcetera på ett bra sätt.  
 
Utöver styrelsemötena har vi haft 2 st lärarmöten samt en kickoff i Skärgården i slutet av 
sommaren/början på höstterminen. 
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomi är god och 2022 ser vi det största resultatet sen Move Huddinge 
startades. Tack vare goda resultat har vi kunnat höja undervisningslönerna med 5% under 
höstterminen. 
 
Slutord  
Vi är väldigt stolta över det år som gått. Inte bara för väldigt självklara anledningar som Move 
Companys framgångar i Talang eller Stina Helmers kulturpris, utan också för att vi har flera 
hundra otroliga medlemmar som varje vecka kommer till oss med en enorm glädje och energi.  
 
Det har varit väldigt roligt och värdefullt att kunna genomföra föreställningar på ett normalt 
sätt igen. Dels för att eleverna uppskattar det, dels för att det är ett bra ställe för många 
medlemmar att få se och träffa dansare även från andra grupper. Det ger också oss en större 
möjlighet att träffa och prata med elevers föräldrar, vilket vi anser är ett värdefullt utbyte.  



 
Vi anser att vi fortsatt upprätthålla den gemenskap och familjära stämning på MOVE som vi 
värdesätter så högt. Vi har fortsatt hålla en hög nivå på undervisningen och ser att våra 
elever/medlemmar fortsätter utvecklas och inspireras inom dansen som konstform. 
 
Vi är också otroligt stolta över vår kompetenta personal som leder barn och ungdomar på ett 
lysande sätt. Tack vare att vi har kunnat ha lärarmöten, kickoffs och avslutningar som vanligt 
under året har vi kunnat ha bredare utbyte av idéer och tankar.  
 
Vi har fortfarande inte tagit tag i utmaningen med att nå ut med våra föreställningar till en 
bredare allmänhet. Dock har vi sett en ökning i publikantal på de föreställningar vi haft. Till 
höstterminens föreställningar hade vi 1181 (kurser) respektive 507 (danslinjer) personer i 
publiken. Det är väldigt roligt att våra föreställningar har nått ut till en större publik, samt att 
det också genererat högre biljettintäkter än någonsin.   
 


