
 

 

 

 

Verksamhetsplan 
MOVE Huddinge 2023 
 
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023-01-01 – 2023-12-31. 
 
Vision & genomförande 
Vår vision och vårt mål är att fortsätta sprida dansen som uttrycksmedel och fysisk aktivitet i 
Huddinge kommun.  
 
Det gör vi genom att fortsätta erbjuda kvalitativa kurser och danslinjer för barn, ungdomar 
och vuxna. Vi ser över hur vi kan bredda vårt utbud med nya kurser, fördjupningsgrupper och 
danslinjer för barn/ungdomar. Samtlig verksamhet sker i Huddinge kommun. 
 
Vi står under det kommande året inför utmaningar gällande lokaler då vi högst troligen ser ut 
att bli av med Fleminghallen i Flemingsberg. Diskussioner med kommunen har inletts gällande 
detta. 
 
Varje danspedagog är noga utvald och erhåller den kompetens som behövs för att förverkliga 
vår vision. Danspedagogen har utbildning eller erfarenhet för att planera och utföra sin 
undervisning. 
 
Föreställningar 
Föreningen erhåller tillräcklig kompetens för att producera kvalitativa och konstnärliga 
föreställningar med föreningens medlemmar och deltagare. 
Inför 2023 planerar vi att genomföra flera terminsavslutande föreställningar för båda 
kursdeltagare och våra danslinjer.  
 
Föreställningarna hålls i Huddinge gymnasiums aula samt på Tumbascenen. Tumbascenen 
används då det ej finns en tillräckligt bra scen i Huddinge kommun. Föreställningarna 
finansieras av intäkter från kurser/danslinjer samt biljettintäkter. 
 
Vi planerar att genomföra följande föreställningar under 2023:  

• 6 föreställningar för våra yngre elever/1 gång/vecka-kurser söndag 7 maj i Huddinge 
gymnasiets aula.  

• 2 föreställningar för våra danslinjer söndag 4 juni på Tumbascenen.  
• 6 föreställningar för våra yngre elever/1 gång/vecka-kurser i november eller december 

i Huddinge gymnasiums aula eller på Tumbascenen. 

 



• 2 föreställningar för våra danslinjer helgen 16-17 december på Tumbascenen. 
 
Utöver våra egna föreställningar finns tankar om att eventuellt delta i Streetstar dance school 
challange samt att fortsätta genomföra dansgig på olika evenemang när möjligheten ges.  
 
Vi har följande gig inplanerat för 2023 

• Origos jubileumsgala den 22 februari. Origo är en organisations som arbetar med 
hedersrelaterat våld i nära relationer. Medverkande från oss är Move Company.  

• Kulturnatten i samarbete med Huddinge kommun och Stockholms stad den 22 april. 
Medverkande är Move2Dance Silver och Move2Dance Guld. 

 
 
Extra kursverksamhet 
I juni planerar vi att ha våra populära sommarläger i Stuvstahallen för barn i åldrarna 8-13 år. 
För äldre elever kommer vi efter terminsavslut att erbjuda ett antal workshops/dansklasser 
på kvällstid. Vi har ännu inte fått återkoppling från kommunen gällande salar, så i dagsläget 
vet vi inte hur många veckor eller hur många elever vi kan ta emot. 
 
Övrigt 
Vi vill öka antalet elever som kommer till audition och kommer till våra danslinjer. Vi hoppas 
därför att kunna införa någon slags intern marknadsföringsstrategi för att sprida vetskapen 
om våra danslinjer hos de elever som går kurser och därmed öka intresset att söka danslinjen.  
 
Vi står inför utmaningar gällande lokaler då vi efter vårterminen med största sannolikhet ej 
längre kommer att ha tillgång till Fleminghallen då kommunen har andra planer för den salen. 
Vi är i dialog med kommunen gällande detta och de är medvetna vi är i direkt behov av den 
lokalen (vi har 7 klasser/vecka där). Förhoppningen är att hitta en bra lösning på detta under 
våren, men naturligtvis så snart som möjligt.  
 
Vår ordförande och konstnärliga ledare Stina Helmers går på föräldraledighet i mars och är 
borta resten av året. Hon fortsätter sitt uppdrag som styrelseordförande och firmatecknare 
men pausar sina andra ansvarsområden i verksamheten. Hennes ansvarsområden har 
fördelats på andra kollegor som redan arbetar på Move och känner till verksamheten väl.  
 
Ekonomi 
Varje kurs samt danslinje finansierar pedagogens lön, en del av administration samt en del av 
lokalhyra. Eventuellt övrigt överskott går till föreställningar. Vi fortsätter att använda oss av 
och betala hyra per timme för Fleminghallen så länge den finns till vårt förfogande. Vi har i 
budgeten för 2023 tagit höjd för eventuellt ökade lokalkostnader, då lösningen på lokalfrågan 
ännu är oklar när vi ej längre kan använda Fleminghallen.   
 



Efter möte med kommunen höjdes hyran för våra lokaler i Stuvstahallen till 18.750 kronor i 
månaden, från och med oktober 2022. Vi har inte höjt några kursavgifter, i nuläget anser vi 
att det heller inte är nödvändigt framåt.  
 
Tack vare stadigt goda resultat höjer vi i starten av 2023 undervisningslönerna med 5%. Vi 
höjer även administationslönerna för de som jobbat en längre tid på kansliet. Om resultaten 
ser fortsatt bra ut under 2023 kommer vi att titta på ytterligare en höjning av lönerna inför 
nästa termin.  
 


