Slutord från ordförande Mattias Egonsson 2020-2022
När jag tillträdde som ordförande 2020 hade jag stora visioner.
Hur vi skulle locka fler till att börja dansa och även ha ett större utbud.
Utnyttja lokalen mer helt enkelt.
Tyvärr satte pandemin stopp på den visionen.
Styrelsen ställdes inför svårigheter som ingen tidigare styrelse har behövt vara med om.
Under hösten 2021 kunde vi åter igen starta upp kursverksamheten! Ringrostiga instruktörer och
deltagare spred danglädje i våra lokaler efter ett långt uppehåll. Vägen dit var inte smärtfri då det var
stora menadskiljaktigheter med nyttan av att kräva vaccinationspass på kurserna eller ej. Det blev en
kompromiss och de flesta kurserna kunde erbjudas både med och utan pass. När planeringen för våren
drog i gång fanns stora förhoppningar, då det hade släppts på rekommendationer och restriktioner.
Äntligen kunde vi försöka få till fler tillfällen för dans och även kunna boka in fler alternativ till det
ordinarie kursutbud. Men även denna gång uppstod stora meningsskiljaktigheter om
vaccinationspassets vara eller inte vara. Styrelsens kompetens och arbetssätt ifrågasattes stark, sämsta
styrelsen någonsin var en av de saker som kom på tal, och merparten av instruktörerna hotade
skriftligen med att inte hålla kurs om ett krav på vaccinationspass inte godkändes. Efter ett möte med
instruktörsansvariga så togs beslutet att varje instruktör får ta beslut om det ska vara vaccinationspass
på deras kurs eller inte.
Som avgående ordförande vill jag slutligen säga att jag aldrig har, och kommer aldrig ställa mig bakom
ett krav på vaccinationspass. Jag bad t.om om att bli entledigad från styrelsen när vaccinationspass kom
upp som krav. Vi i styrelsen röstade och beslutet blev nej till pass.
Jag har stått upp för mina åsikter och jag har flera gånger fått utstå personliga påhopp för det.
Föreningen har tappat medlemmar det senaste åren och att neka människor att gå på kurs är fel väg att
gå om vi ska kunna växa igen. Dessutom strider ett krav på vaccinationspass mot den inledande texten i
föreningens stadgar, Idrottens mål och inriktning, som säger följande: Idrott skall utformas och
organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla, samt den avslutande meningen: Idrott skall
verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
Jag fick trots allt se början på min vision då jag tog initiativet till kontakt för att klubben skulle kunna
erbjuda Salsa, Bachata och Modern Fox under våren. Styrelsen har även fått in Linedance och
Gammeldans på schemat. Det har även funnits fler alternativ som styrelsen har diskuterat, bl.a.
Burlesque, men för närvarande såg lokalen ut att bli fullbokad hela våren ändå.
Den 3:e februari kom det vi väntat på länge, restriktionerna tas bort den 9:e!
FHM gjorde en hemställan till regeringen att Covid-19 inte skulle klassas som samhällsfarlig eller
allmänfarlig sjukdom.
Bort med begränsningar på antalet kursdeltagare och bort med vaccinationspassen.
Äntligen kan vi välkomna alla att dansa igen.
Tyvärr finns det fortfarande starka krafter som jobbar för att ha kvar vaccinationspassen för kurserna,
trots socialminister Lena Hallengrens ord, ”tas möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis, bort”,
vilket bör tolkas, att man inte längre får ställa krav på uppvisande av vaccinationspass.
Jag lämnar härmed ifrån mig ordförandeklubban och önskar nästa ordförande lycka till.

