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Verksamhetsplan 2021
Att skriva en verksamhetsplan för 2021 har inte varit en lätt uppgift. Det skulle ha behövts
både en verksamhetsplan A, B och C med tanke på det rådande och ytterst ovissa läget som
hela samhället befinner sig i. 2019 bestod för Umeå dansklubbs del endast av höstterminen
och under 2020 har mycket ställts in och blev därför ett svårt år att utgå ifrån. Föreningens
första verksamhetsår har sammanfattningsvis varit ett ovanligt år. Detta blir märkbart i såväl
verksamhetsplan som budget för 2021.
Vår tanke och förhoppning är att så smått kunna erbjuda någon form av verksamhet under
vårterminen i alla fall för våra barn och ungdomar. Sen att verksamheten kanske kan gå
tillbaka till något så normala förhållanden under hösten 2021. Såväl med träningar för barn,
ungdomar och vuxna både i Umeå och i Örnsköldsvik men även med kurser/evenemang.
Vi planerar även för att kunna anordna externa träningar med MicTeam till hösten.
Vilka lokaler vi kommer att använda är ytterligare ett ovisst område där vi i nuläget har
kommunens lokal 7:an på Mariehem som terminsbokning på reserv och har hyrt Björnvägen
21 tillfälligt för kursen Dance Fun v.7-9. Sportlovet tar vi ledig och inväntar hur läget är efter
det. I April ska vi göra en ny ansökan om terminsbokning och hoppas på en sal med trägolv.
När tävlingar kommer igång igen är planen att delta både lokalt, nationellt och internationellt.
Vi hoppas även på att kunna stå som arrangör för Umesnurren någon gång under hösten.
Vi pausar försäljningen av Restaurangchansen detta år men planerar är att sälja något annat
under hösten, då vi tidigare haft en försäljningsinsats/termin.
Styrelsen ska under året se över det bokföringssystem som vi använder oss av och även lämna
in en ansökan till skatteverket om deklarationsfrihet.
Budget för 2021 är lagd med försiktighet och därför relativt lågt tilltagen i alla poster.

