
Motion sammanslagning av
Happy Feet och SHSD

Arbetsgruppens utredning och underlag för beslut i resp klubb vid 
kommande extra årsstämmor 181204 HFL 181205 SHSD 

Ludmila, Pia, Ewa & Åsa

”Hej,
Vi föreslår en sammanslagning av Happy Feet Linedancers och SHSD. 
Klubbarna har redan ett tätt samarbete och vinsterna är många med en 
sammanslagning! En styrelse som reducerar administration o kostnader, 
delad arbetsbörda vid kringaktiviteter samordning kurser etc! Denna 
motion lämnas också till SHSD/Happy Feet. Vid ett ev ja från båda håll 
kan arbetet starta där förslagsvis en arbetsgrupp bildas med personer från 
båda klubbarna och en plan skapas o följs för det fortsatta arbetet”
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Idag – Två föreningar med överlappande verksamhet

• Båda
- Dansen i fokus 
- Instruktörer (överlappande)
- Lokal: Årstagården
- Öppna danser
* Arrangeras av Styrelsen
* Lämpliga nivåer för tillfället

- Styrelser
* Liknande Stadgar
* God Ekonomi

- Egen Utrustning
- Samarbete med Vuxenskolan

• Happy Feet
- Nivå I-IV
- Kursavslutsfester (HT & VT)
* Arrangeras av Styrelsen
* Alla medlemmar välkomna

- Uppvisningar
- STIM

• SHSD
- Nivå Onsdag
- Vår/Höstfest
* Arrangeras av Styrelsen

(även “kursnivå”)
* Nivå beroende på arrangörer
* Medlemmar & ExternaÖverlappande medlemmar på nivå IV och Onsdag
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Happy Feet & SHSD

• Happy Feet & SHSD
- Dansen i fokus 
- Nivå I-IV + SHSD Advanced
- Instruktörer
- Lokal: Årstagården
- Öppna danser
* Arrangeras av Styrelsen
* Lämpliga nivåer för tillfället

- Kursavslutsfester (HT & VT)
* Arrangeras av Styrelsen
* Alla medlemmar välkomna

- Nivå Onsdag
- Vår/Höstfest
* Arrangeras av kursnivå/nivåer
* Nivå beroende på arrangörer
* Medlemmar & Externa

- Styrelse
* Stadgar (kan uppdateras vid behov)
* God Ekonomi

- Egen Utrustning
- Samarbete med Vuxenskolan
- Uppvisningar
- STIM

Efter Sammanslagning – En förening med utökad verksamhet



Slutsats

Arbetsgruppens uppdrag har varit att jämföra klubbarna och ge 
medlemmarna ett underlag att ta ställning till vid en omröstning. 

Arbetsgruppen har vid jämförelse av båda klubbarna sett fler 
likheter än skillnader i dagens verksamhet. 
Förutsättningarna är goda att verksamheten i stora drag kommer att 
vara oförändrad efter en ev sammanslagning. De administrativa 
insatserna bedöms kunna reduceras. 

Vi vill poängtera att hur arbetet bedrivs vidare i framtiden efter en 
sammanslagning är en styrelsefråga i den då sittande styrelsen. 

I skrivande stund har vi formulerat en viljeinriktning till hur en 
framtida förening kan se ut och fungera och bygger på att 
förutsättningarna är lika som idag.   



Om ja: 
Nästa steg inför gemensamt ordinarie årsmöte i feb 2019

• Gemensam Valberedning
• Viktigt med styrelseledamöter från 

båda föreningarna i en sammanslagen 
förening

• Förbereda formella ändringar
• Kommunikationsplan

• Internt & Externt
• Skatteverkets blankett 

• Sammanslagning (SHSD ”går in” i 
Happy Feet rent formellt)

• Adressändring
• Ev namnändring (föreslås bordläggas 

tills efter sammanslagningen – årsmöte 
krävs ej)

• Bankblankett
• Firmatecknare

• VT-2019
• Allt som vanligt –

medlemmar och andra märker 
ingen skillnad

• HT-2019
• Gemensamt utbud –

sammanslagningen syns för 
medlemmar och andra

Det som presenterats här är ett förslag från den 
gemensamma arbetsgruppen till styrelsen i en 
eventuell sammanslagen förening. 
Arbetsgruppen har ingen beslutsrätt.


