
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse  
MOVE Huddinge 2021 
 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
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 fortsatt 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 cirka 35 st 1 ggr/veckan-kurser per termin och 10 st danslinjer. En av 1 ggr/veckan-
kurserna har haft barn med behov av särskilt stöd som målgrupp. 
 
På grund av den fortsatta pandemin främst under första halvan av 2021 fortsatte vi under 
vårterminen -21 att lägga mycket tid och energi på att lösa hur vi skulle kunna bedriva 
verksamheten på ett smittskyddssäkert sätt. Under våren fortsatte vi till exempel med covid-
anpassad undervisning för våra äldsta elever där de har delats upp i mindre grupper på fler 
lektionstillfällen för att kunna hålla avstånd. Från förra året fanns dock vanan nu inne på ett 
annat sätt, och vi har hittat kreativa alternativ till föreställningar och så vidare. I övrigt har mer 
resurser krävts för administration, schemaläggning, sjukfrånvaro och dylikt. Under 
höstterminen 2021 kunde vi återgå till mer ”normal” schemaläggning, och även avsluta 
terminen med vår första föreställning inför publik på över ett år.  
 
Under våren 2021 strukturerade vi om vårt danslinjesystem för att tydliggöra både för 
elever/medlemmar och för oss själva hur systemet har och ska fungera. Vi genomförde nya 

 



auditions/intagningsprov för att se över elevunderlaget och säkerställa att alla elever som sökt 
sig till danslinjen verkligen går i en grupp på lämplig och tillräckligt utmanande nivå. Vi 
tydliggjorde även hur möjligheterna till avancemang ser ut.  
 
Konstprojektet ”Vem vill du vara?” med våra äldsta elever som inleddes hösten 2020 
höstterminen fortsatte vi att arbeta med under vårterminen 2021. Förhoppningen var hela 
tiden att det skulle leda till en föreställning under vintern/våren. Men i och med att pandemin 
aldrig riktigt släppte och premiärdatumet fortsatte att skjutas upp gång på gång, beslutade vi 
till slut i samråd med eleverna att helt enkelt ställa in föreställningen helt och hållet. 
Materialet som de jobbat med under ett års tid filmades istället under en inspelningsdag i 
Hagaparken. Vilket ledde till ett gäng väldigt fina dansfilmer! 
 
Vårterminen 2021 avslutades med åtta föreställningar i Hågelbyparken för våra kursdeltagare. 
Föreställningarna var utan publik men filmades och distribuerades till alla deltagande elever 
och deras föräldrar.  
 
För danslinjen kunde vi fortfarande inte ha någon föreställning på Tumbascenen VT21 som vi 
brukar. Vi hade dock redan tagit fram ett färdigt föreställningskoncept för vårens 
Tumbaföreställning, men fick helt enkelt spara det för framtiden. Istället beslutade vi att filma 
ett visst antal koreografier per grupp. Vi satsade extra på detta, och hyrde in både teknisk 
utrustning och belysning samt fotograf. Inspelningsdagarna planerades noga med 
förutbestämda vinklar och ljussättning osv. En grupp i taget fick sedan några tagningar på sig 
var att spela in sina koreografier. Filmerna klipptes sedan ihop och distribuerades till elever 
och föräldrar. Trots att vi alla saknade att få göra ”riktiga” föreställningar på scen var det 
väldigt kul och lärorikt att testa något helt nytt!  
 
Vi har arrangerat lovverksamhet för barn/ungdomar. Nytt för i år var dansfilms-workshops för 
ungdomar där de arbetade fram en koreografi som sedan filmades och klipptes ihop.  
 
Vi har fortsatt att ge arbete till ett flertal ungdomar i vår förening där de fått prova att 
undervisa och leda barngrupper - både som vikariat, egna grupper och lovverksamhet. 
 
Vi kunde i början på höstterminen 2021 har vår första kick off för danslinjerna på väldigt länge. 
Denna hölls utomhus i Rådsparken i Huddinge, detta för att följa de rådande restriktionerna. 
Det blev dock ingen julfest då restriktionerna skärptes igen lagom till juluppehållet.  
 
Under sommaren 2021 kontaktades vi av en castare från TV-programmet Talang som hade 
hittat vår äldsta grupp Move Company på instagram och uppmanade dem/oss att söka till 
programmet. Koreografen Celia Caap anlitades som tog fram ett nummer för MC att söka med. 
Auditionprogrammet spelades in 17 oktober 2021, och Move Company fick väldigt fina lovord 



av juryn. Senare under hösten fick vi reda på att de hade gått vidare till semifinal, men detta 
fick inte avslöjas förrän programmet sändes i början av 2022.  
 
Pandemin och restriktionerna hade till December 2021 släppt så pass att vi kunde ha 
avslutande föreställningar både för danslinjerna och för kursverksamheten. För 
kursverksamheten genomfördes 6 föreställningar i Huddinge Gymnasies aula 27-28 
november.  För att följa restriktioner från regeringen gällande avstånd fanns det ett begränsat 
antal platser i publiken. För danslinjerna visade vi föreställningen ”Move, återkomsten” på 
Tumbascenen 19 december. Biljetter till samtliga platser fanns till försäljning, men  ett krav 
för alla i publiken var att de kunde visa upp giltigt covid-/vaccinationspass. 
 
En del av våra danslinjelever deltog även i en julföreställning tillsammans med 
Spectrumkörerna i Eric Ericssonhallen på Skeppsholmen 27-28 november.  
 
 
Kansli/föreningslokal Kansli samt danssal, Fotbollsvägen 34, Huddinge. 
Månadshyra 15.000 kr, 12 månader om året. 
 
Övriga lokaler 
Fleminghallen, Ebba Bååts torg 20, Huddinge  
Lokalhyra 200 kr/h. 
 
Medlemmar  
Föreningen har 531 medlemmar. 
 
Styrelsemöten och lärarmöten  
Styrelsen har haft tre möten. Fokus har legat mycket på att bibehålla god kvalité trots de 
utmaningar pandemin har ställt oss inför. Vi har fortsatt jobba för att föreningen ska kunna 
verka så normalt som möjligt för att vara en stabil och trygg plats för våra medlemmar i en 
orolig tid. Mycket kraft har gått till att skapa en känsla av nystart och pepp efter en ganska 
lång tid av pandemins besvikelser och tråkigheter. Vi har hela tiden försökt att hålla fast vid 
att Move ska vara en rolig plats, där våra elever kan få släppa tråkigheterna som pågår utanför 
danssalen och bara vara här och nu. Detta har vi lyckats med, och många av våra äldre elever 
har uttryckt en stor tacksamhet för att verksamheten Move har fortsatt som vanligt, då de på 
grund av pandemin inte har fått gå till skolan osv.  
 
Vi har under verksamhetsåret 2021 inte haft några lärarmöten. Detta på grund av pandemin. 
Pandemin har påverkat föreningen som arbetsgivare och vi har lagt ner mycket tid och energi 
på att säkerställa tryggheten hos våra pedagoger/personal.  
 



Ekonomi  
Föreningens ekonomi är stabil. 
 
Slutord  
Vi är stolta över året som gått, och över att föreningen har klarat sig igenom ytterligare ett 
utmanande år. Vid årets början var förhoppningarna om att kunna återgå till det normala 
höga, men vi insåg ju snabbt att vi skulle behöva fortsätta anpassa vår verksamhet och hitta 
kreativa lösningar/alternativ för att kunna erbjuda dans till barn och unga i den utsträckning 
vi ville. Vi har pandemin och utmaningar till trots fortsatt växa som förening och anser oss ha 
uträttat mycket nytta för många barn och unga.  
 
Vi har sedan starten satsat på att vår gemenskap och familjära stämning ger barn och unga en 
trygg plats att tillbringa sin fritid på. Liksom året 2020 har detta känts extra viktigt även 2021. 
Speciellt för våra äldre elever som haft distansundervisning och inte träffat sina klasskamrater 
har det känts härligt att kunna erbjuda en normalitet utanför hemmet.  Vi har samtidigt 
kunnat fortsätta hålla en hög nivå på undervisningen och ser att våra elever/medlemmar 
fortsätter utvecklas och inspireras inom dansen som konstform.  
 
De planer och visioner vi hade inför 2020, som vi på grund av pandemin tvingades skjuta upp  
till 2021 har vi av förklarliga skäl fortfarande inte kunnat genomföra eller uppnå. Till exempel 
handlar det om att våra egenproducerade föreställningar ska nå ut till en bredare allmänhet. 
Vi hoppas 2022 bjuder på en stabilare grund och bättre förutsättningar än de nästan två åren 
vi nu tillryggalägger. 
 
Andra utmaningar vi vill ta tag i är gemenskapen och lagandan i lärarlaget. Tidigare år har vi 
haft lättare att hitta gemenskap, dels för att alla klasser hållits i samma lokaler i Stuvstahallen 
och dels för att vi har kunnat hitta på aktiviteter för personalen att göra tillsammans utanför 
arbetstid. På grund av pandemin har inte sådana aktiviteter gått att genomföra, samtidigt som 
tvingats dela upp undervisningen på Stuvstahallen respektive Fleminghallen som rent fysiskt 
är långt ifrån varandra. Plus att vi inte setts på föreställningar i samma utsträckning, då vi inte 
haft några sådana heller. Så för att sammanfatta har vi också en vision om att öka känslan av 
gemenskap och sammanhållning även i lärarlaget framöver.  


