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Styrelsen för Danscentrum Väst svar och förslag utifrån motion till årsmötet 2017 från
Bronja Novak Lindblad och Fanny Kivimäki angående kontaktimprovisationsjammet på
Ärlegården

Den 1 januari 2017 inkom en motion inför Danscentrum Västs årsmöte angående
kontaktimprovisationsjammet på Ärlegården. Danscentrum Västs styrelse bjöd in Bronja
Novak Lindblad och Fanny Kivimäki till styrelsemötet 23 februari 2017 för att presentera
motionen.
Motionen i sin helhet finns tillgänglig via Danscentrum Västs hemsida från och med 14 mars:
http://dcvast.se/kallelse-till-arsmote-for-danscentrum-vast/
Motionen innehåller fyra förslag som antingen kan betraktas som en helhet eller som fyra
delar av ett förslag. DcVs styrelse sammanfattar förslagen i motionen enligt följande:
1. Kontaktimprovisationsjammet blir en del av daglig träning på DcV.
2. DcV föreslås informera medlemmarna, via nyhetsbrev och facebook, om att det är möjligt
att öva kontaktimprovisation varje vecka i Göteborg.
3. Att kontaktimprovisationsjammet får vara kvar på Ärlegården.
4. Följande modell föreslås: För att delta i jammet, om man inte redan är medlem i DcV eller
har träningskort, får man betala in ett stödmedlemskap i Danscentrum istället för en
summa/gång. Jammet fortsätter med verksamheten så som det är idag, bestående av
uppvärmning och fritt jam enligt kontakt improvisationens principer. Deltagarna ställer upp
och håller i uppvärmning inför jammet liksom det fungerar idag.

Danscentrum Väst föreslår årsmötet följande beslutsprocess för motionen
a). Styrelsen föreslår att motionen delas upp i fyra delförslag och att årsmötet fattar beslut
om dem ett i taget och var för sig.
b). Om årsmötet svarar nej på förslag a ovan föreslår styrelse att motionen behandlas som
en helhet och antingen beviljas eller avslås. Styrelsen förordar i så fall avslag utifrån
motiveringarna som ges nedan.
Styrelsens svar på motionen
Styrelsen besvara delarna var och en för sig och visar därmed hur vi förhåller oss både till
delarna och helheten.
1. Kontaktimprovisationsjammet blir en del av daglig träning på DcV
Den dagliga träningen finansieras med medel från Kulturrådet som är öronmärkta för
professionella dansare och koreografer. Stödet från Kulturrådet till daglig träning har legat
fast på samma nivå sedan 2008 och räcker i nuläget inte ens till kostnaderna för den dagliga
träning som erbjuds medlemmarna. Föreningens verksamhet är i nuläget underfinansierad.
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Styrelsen kan mot denna bakgrund inte minska omfattning eller budget för befintlig daglig
träning. Det måste ske tydliga prioriteringar för att upprätthålla kärnverksamheterna.
Styrelsen föreslår av dessa skäl att årsmötet avslår delförslag 1 i motionen.
2. DcV föreslås informera medlemmarna, via nyhetsbrev och facebook, om att det är
möjligt att öva kontaktimprovisation varje vecka i Göteborg.
Styrelsen föreslår årsmöte att bevilja delförslag 2 i motionen förutsatt att informationen som
skall spridas tillhandahålls kansliet på ett sätt som inte skapar merarbete för dem. Kansliets
personal har en hög arbetsbelastning och avgör när och hur informationen sprids.
3. Att kontaktimprovisationsjammet får vara kvar på Ärlegården
Styrelsen beslutade 9 november 2015 om nya prioriteringar för Danscentrum Västs
användande av Ärlegården. Styrelsens beslut var en följd av att DcV inte kunde ha kvar
Studio Oscar på grund av en extrem hyreshöjning. När vi lämnade Studio Oscar den 30
november uppstod ett stort tryck på Ärlegården. De nya prioriteringarna innebar att
personer eller organisationer som hyrt Ärlegården för avgiftsbelagda aktiviteter inte
längre kunde göra denna typ av bokningar. All uthyrningsverksamhet på Ärlegården
avslutads därför utifrån beslut av styrelsen från och med januari 2016. Det innebar att
flera uthyrningar avslutades. Det har frigjort studiotid för medlemmarna.
Jammet har fått en längre period på sig än andra hyresgäster för att kunna hitta
ersättningslokal.
Mot detta som bakgrund och för att prioritera DcVs kärnverksamhet (såsom den
beskrivs i verksamhetsplanen för 2017) föreslår styrelse årsmötet att avslå delförslag 3
om att fortsatt hyra ut Ärlegården till kontaktimprovisationsjammet.
4. Följande modell föreslås: För att delta i jammet, om man inte redan är medlem i DcV
eller har träningskort, får man betala in ett stödmedlemskap i Danscentrum istället för en
summa/gång. Jammet fortsätter med verksamheten så som det är idag, bestående av
uppvärmning och fritt jam enligt kontakt improvisationens principer. Deltagarna ställer
upp och håller i uppvärmning inför jammet liksom det fungerar idag.
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå delförslag 4 med motiveringen att det är inriktat på
personer som inte är målgrupp för DcVs arbete och uppdrag enligt föreningens stadgar och
de direktiv som finns för det kulturpolitiskt motiverade stöd som Kulturrådet tilldelar
Danscentrum.
E-postadress för frågor angående styrelsens svar på motionen
Styrelsen nås via e-post vast@danscentrum.se

