
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen Thunderboots 

STYRELSEN 
• Har träffats sju (7) gånger under verksamhetsåret  

• Har under året uteslutit fyra (4) medlemmar i enlighet med föreningens stadgar §8 

• Påbörjat planering av kommande event 2021 

• Startat en ”gillasida” på Facebook 
 

VERKSAMHET 
• Thunderboots hade under 2020 61 medlemmar. Två (2) medlemmar begärde utträde från 

föreningen under 2020 

• Två (2) medlemsmöten har genomförts, 200505 och 201116 

• Verksamheten har bedrivit tre kurser, utifrån svårighetsgraderna, Newcomer, Novice och 
Intermediate 

• Tisdagsdanser, med intentionen att få dansa gamla/äldre utlärda danser, genomfördes fyra 
(4) gånger, avbröts pga pandemin, återbetalning av tre(3) tillfällen skedde till de som erlagt 
hela avgiften 

• Vårterminen 2020 fick avbrytas pga pandemin, sju (7) veckor kunde inte genomföras. 
Återbetalning (halva kursavgiften) skedde till de medlemmar som önskade så 

• Höstterminen startade med ett nytt koncept, tre (3) tillfällen erbjöds för nya dansare, 
samtliga var välbesökta. Annonsering skedde i Sundsvalls Tidning och på Facebook; vår egen 
sida och sidan ”det händer i Sundsvall” 

• Ny instruktör på Nivå 2(Novice) introducerades vid höstterminens start 2020 

• Instruktioner/riktlinjer och förhållningssätt har tagits fram för verksamheten under hösten 
angående pandemin 

• Höstterminen fick avbrytas när tre (3)veckor återstod, pga pandemin 

• Vi har genomfört en danskväll på respektive termin, som ingått i kursen 

• Fem (5) öppna danser har genomförts, där andra klubbar deltog  

• Vi har haft sex (6) sommardanser ute i Skatan och tre (3) på NFH 

• Bussresa till Säterdalen blev inställt pga pandemin 

• Höstens event 2020 med Ria Vos blev inställt pga pandemin 
 
ÖVRIGT 

• Samarbetet med NBV har varit gott 

• Pandemin under 2020 har satt många käppar i hjulet för föreningen och fortsätter göra så 
även under våren 2021. Det har inneburit att många glada möten har uteblivit och saknaden 
har varit och är stor. Vi tackar instruktörer och alla medlemmar för de tillfällen som varit 
möjliga att genomföra och hoppas på ett bättre 2021 
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