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Verksamhetsberättelse 2019  
 
Kort sammanfattning av året  
Under året 2019 har mycket hänt i DC Sthlms verksamhet. Föreningens kansli har flyttat till 
ny adress och nytt kontrakt har skrivits för lokalen på Jungfrugatan 7, där stora dansstudion 
finns kvar till förfogande medan huvudkontoret finns nu tillfälligt på Barnhusgatan 14. Under 
2020 erbjuder DC Sthlm utökad studiomöjlighet för sina medlemmar i samarbete med 
Dansens Hus. DC Sthlm har lagt stort engagemang i projektet Danskvarter vars vision är  att 
i framtiden hitta en ny plats för verksamheten i samverkan med andra aktörer. Dansmässan 
arrangerades i November i Farsta i fortsatt ny tappning. Medlemmar har visat föreställningar i 
studion, repeterat och på förmiddagarna har det arrangerats Daglig träning. 
 
Efter att ha mottagit kritik kring bristande intersektionell agenda och förståelse har DC Sthlms 
styrelse inlett ett självrannsakande arbete och analys. Under hösten 2019 skedde en 
omfördelning av arbete på DC Sthlm till följd av sjukskrivning på kansliet och aktiva insatser 
har gjorts av styrelsen för att stötta verksamheten.  
 
Om Danscentrum Stockholm 
Danscentrum Stockholm grundades 1971 och är en konstnärlig centrumbildning organiserad 
som ideell förening. DC Sthlm är en medlemsorganisation för professionella koreografer, 
pedagoger och dansare inom det fria dansfältet. DC Sthlm har kontor på Barnhusgatan 14 
samt en större dansstudio på Jungfrugatan 7B på Östermalm. Från 2020 kan DC Sthlm och 
erbjuda medlemmarna studiobokningar på Dansklotet på Wallingatan i Stockholm.  
 
DC Sthlm verkar för att danskonstens infrastruktur och danskonstnärernas villkor förbättras. 
Centrala delar i detta är att bevaka arbetsmarknadspolitiska frågor, skapa mötesplatser för 
danskonstnärer och genomföra arbetsförmedlande insatser. DC Sthlms uppdrag är att vara 
en kulturpolitisk röst och företrädare för danskonsten som verkar för att danskonsten ses 
som en självklar del av kultursektorn. En förutsättning för detta arbete är att konstens 
egenvärde, konstnärlig kvalitet och kulturell mångfald sätts högt på agendan i kommunal, 
regional och nationell kulturpolitik. DC Sthlm är en viktig grundpelare som både ska säkra 
grundförutsättningarna samt stimulera utveckling.  
 
DC Sthlm har verkat i över 45 år och har idag ca 200 medlemmar (bestående av enskilda 
och juridiska medlemskap). Genom DC Sthlm har medlemmarna tillgång till 
repetitionslokaler, produktionsservice, kurser, workshops samt viss förmedling av 
produktioner och projekt. DC Stockholm arrangerar också daglig träning för yrkesverksamma 
dansare och koreografer i samarbete med Balettakademien.  
 
Styrelse, medlemmar och kansli  
 
Styrelsen  
På årsmötet 2019-02-26 fick styrelsen följande sammansättning:  
Ledamot: Charlotta Gustafsson, ledamot; Anna Selvåg; ledamot; Robin Jonsson, ledamot; 
Yoel Svenzén, ledamot; Emelie Enlund, ledamot; Per Svensson, ledamot: Annica Styrke, 
ledamot; Philip Berlin, suppleant; Camilla Ekelöf, suppleant; Julia Sundberg och suppleant; 
Afra Hosseini.  
 
 
Till valberedning utsåg årsmötet:  
Josefin Alfredsson, Claire Parsons och Anna Grip.  
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Vid det konstituerande styrelsemötet 2019-03-07 utsågs:  
Charlotta Gustavsson till ordförande samt Emelie Enlund till vice ordförande. Charlotta 
Gustavsson valdes till representant i Danscentrums Riks (riksorganisationens) styrelse.  
 
Förändringar under året:  
I april lämnade Charlotta Gustavsson ordförandeposten och styrelsen beslutade 2019-04-29 
att Emelie Enlund tillträdde som ordförande samt Anna Selvåg som vice ordförande. Även 
Per Svensson tilldelades post som vice ordförande 2019-04-04 och företräder DC Sthlm i 
Riksorganisationen DC Riks.  
 
Ett extrainsatt årsmöte ägde rum 2019.12.05 till följd av att Claire Parsons lämnade sitt 
uppdrag i valberedningen. Vid mötet beslutades att platsen lämnas vakant.  
 
Ett presidium bestående av ordförande och vice ordföranden sammanträder mellan 
styrelsemötena. Tillsammans med verksamhetsledaren, som är adjungerad till dessa möten, 
förbereder presidiet styrelsemöten, personalfrågor och andra aktuella frågor mm mellan 
styrelsemötena. Presidiet rapporterar beslut på nästföljande styrelsemöte.  
 
Antal styrelsemöten under året har varit 13 st: 
17/1, 29,1, 11/2, 26/2 (årsmöte), 7/3 (konstituerande), 4/4, 29/4, 20/5, 18/6, 20/8, 22/10, 5/12 
(extrainsatt årsmöte) 10/12. 
 
Medlemmar  
Föregående år i parentes  
 
2019 var antal enskilda medlemmar 182 (166), juridiska medlemmar 39 (31) och 
stödmedlemmar 2 (2), samt 5 (5) hedersmedlemmar. Totalt 221 (204) medlemmar.  
 
DC Stockholm har under året liksom tidigare år antingen tagit emot studiebesök från 
avgångsklasser vid dansutbildningarna eller besökt dessa vid informationsmöten. Då 
förmedlas information om det fria danslivet samt att man erbjudit möjlighet att söka 
medlemskap i organisationen efter examen. På DC Sthlms hemsida finns information om 
medlemskap inklusive stadgar och blanketter. Medlemsvärvning har också fortsatt med 
insatser i samband med den dagliga träningen.  
 
Medlemsantalet varierar från år till år, och har de senaste året fortsatt öka. Många 
medlemmar aktiverar sitt medlemskap först när de behöver service via organisationen, 
många arbetar i projekt och är medlemmar i några år för att sedan göra ett uppehåll.  
 
(Se medlemsförteckning i bilaga. Föregående år inom parentes.) 
 
Kansli  
På kansliet under året har följande personer arbetat:  
Tove Dahlblom, verksamhetsledare 100% tom oktober, Babis Harall, dansadministratör 50% 
första halvåret tom maj 2019, Erik Linghede, projektledare/kommunikatör 50% andra halvåret 
med en ökning till 75% i september samt 100% i november-december. Linda Adami, 
projektledare för Dansmässan 50% augusti till november, Camilla Eltell projektledare för 
Danskvarter 20% från maj 2019, Kai Ideström redovisningsekonom 20% från oktober 2019, 
Telka Sharro timanställd/värd daglig träning 15h/vecka från augusti 2019.  
 
Ekonomitjänst köptes första halvåret av byrån Modern Ekonomi.  
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Antal årsverken (personalens arbetsinsats omräknad till heltid) har varit 1,91 (3,09). På kansliet har 
under året 5 (3) kvinnor och 2 (2) män arbetat (fördelat mellan medelantal anställda 1,36 
(1,68) kvinnor och 0,54 (1,41) män.  
 
Danscentrum Stockholms verksamhet  
 
Det arbetsförmedlande uppdraget  
DC Sthlm har ett arbetsförmedlande uppdrag från Statens Kulturråd. En stor del av 
verksamheten syftar till att skapa arbetstillfällen för frilansande koreografer och dansare.  
DC Sthlm arbetar med den förmedlande verksamheten genom medverkan i nätverk, 
utbudsdagar, inspirationsdagar, arrangörsutbildningar och information mm. En viktig kärna i 
DC Sthlms förmedlande uppdrag är Dansmässan som arrangeras en gång per år, då 
produktioner visas och förmedlas.  
 
Föreställningsverksamheten som bedrivs i studiorna fungerar både som arbetstillfällen för 
koreografer och dansare och även som kontaktyta för arrangörer och 
samarbetspartners/producenter som får möjlighet att se hela föreställningar. Ett nyhetsbrev 
om medlemmarnas kommande föreställningar mailas till arrangörer och andra målgrupper. 
Via nyhetsbrev, olika mailutskick samt anslagstavla delger vi medlemmar info om auditions, 
samarbeten, festivaler. Vi upplåter studio gratis för arrangerande av auditions. På förfrågan 
rekommenderar vi dansare och koreografer till olika uppdrag. Den dagliga träningen och 
arrangerandet av workshops fungerar också som arbetsförmedlande verksamhet då dansare 
och koreografer möter varandra och skapar tillfällen för informationsutbyte och jobbtips. 
Nationella och internationella uppdrag har förmedlats till koreografer/dansare som lärare för 
daglig träning, workshops och föreläsningar.  
 
Medlemsservice  
DC Sthlms verksamhet utgörs av medlemsservice, där medlemmarna får hjälp med bokning 
av studiotider, och allmän rådgivning. Vid bokade möten kan medlemmarna bl. a få svar på 
frågor kring planerande produktioner, arvodering, budgetering, bidragsansökningar, 
marknadsföring, informationsmaterial, avtal, försäkringar, fakturering, kontakt med 
arrangörer.  
 
Flertalet medlemmar utnyttjar ofta eller regelbundet Danscentrums studior. DC Sthlm 
prioriterar att subventionera medlemmarnas nyttjande av studios. Stöd och rådgivning i olika 
delar av produktionsprocessen är också efterfrågade tjänster. DC Sthlm servar 
medlemmarna utifrån deras olika behov, en del har grundläggande frågor, andra söker mer 
avancerad hjälp.  
 
En viktig del i medlemsservicen är nyhetsbreven som skickas ut regelbundet. Genom denna 
kanal informeras alla medlemmar om utbudsdagar, auditions, utbildningar, konferenser, 
föreställningar mm. Via hemsidan kan medlemmarna se vilka studiotider som är lediga. Via 
den daglig träning-hemsidan, gemensam med Balettakademien, kommuniceras schema och 
klassbeskrivningar mm.  
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Daglig träning - Nutida tekniker 2019 
DC Sthlm arrangerar dagligen träning för yrkesverksamma dansare och koreografer i studion 
på Jungfrugatan 7b.  
 
Under året 2019 har följande coacher lett Daglig träning:  
Cilla Olsen, Timan O’Donnell, Emma Rozgoni, Roberto Olivan, Zoe Poluch, Robin Jonsson, 
Satoshi Kudo, Anna Pehrsson, WELD, Helena Franzén, Anne-Mareike Hess, Sebastian 
Lingserius, Elina Fokina, Sigal Zouk, Asher Lev, Dan Johansson, Chrysa Parkinson, Patricia 
Iruretagoyena, Anna Grip, Linn Ragnarsson, Insister Space, Libby Farr, Jenia Kasatkina, 
Julia Sundberg, My Wild Flag, Mari Carrasco, Michelle Boulé, Aron Blom, Linda Blomqvist, 
Paloma Madrid, Alvin Collantes, Dan Johansson, (Charlotta Öfverholm, Balettakademien)   
 
Daglig träning har ingått följande samarbeten under året:  
Cullbergbaletten - daglig träning i Balett med Robert Hewitt.  
Manegen - daglig träning med Yeknom: Winston Reynolds & Axel Guérin 
My Wild Flag - daglig träning med Nadja Hjorton, Paolo de Venecia Gile, Michele Rizzo, Jen 
Rosenblit, Meleat Fredriksson 
Insister Space - daglig träning med Vanessa Virta mf.  
WELD - daglig träning med WELD company  
Dansalliansen - Daglig träning och Workshop; Signe Fabricius, Libby Farr, Tillman O’Donnell  
Asher Lev 
 
25 (21) kvinnor och 17 (19) män, 42 (40) coacher totalt.  
 
Totalt antal klasser:  
vt: 92 st  
ht: 75 st  
Total: 167  (155) 
 
Antal deltagare:  
vt: 1134 st 
ht: 902 st  
Total: 2036  st  
 
Antal deltagare i snitt:  
Vt: 12 st  (19)  
Ht: 12 st  (16) 
 
Repetitionsstudior 
DC Sthlm har under 2019 förfogat över två studior, en stor om cirka 300 m2 och liten om ca 
45 m2. Lilla studion kunde endast disponeras under perioden maj-dec 2019 pga tidigare 
vattenläcka och följande renovering.  
 
Under förmiddagarna arrangeras daglig träning i nutida tekniker i stora studion och från 
lunchtid fram till kl. 22 om kvällarna används studiorna till repetitioner och kursverksamhet 
och workshops. Vid erbjuder även bokningstillfällen för längre repetitionsperioder. Då 
prioriteras de koreografer som har nya produktioner samt de som ska på turné och 
exempelvis måste repetera in nya dansare.  
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56 (62) medlemmar hyrde studio under året för repetitioner, workshops, auditions samt 
kursverksamhet. 43 (35) icke-medlemmar hyrde studio under året. Att färre antal medlemmar  
repeterat beror till stor del på att lilla studion inte varit tillgänglig under en del av året. Totalt 
har DC Sthlm haft 99 (97) hyresgäster. Se bilaga.  
 
Studiohyra - Aktör/produktion 2019 
Koreografer/dansgrupper/verksamheter har hyrt studio för 20 st nya produktioner och för 27 
st produktioner som redan haft premiär. Totalt har 47 produktioner repeteras i DC Sthlms 
studios.  
 
Nyproduktion  
Luusi Kateme - “Luusi Kateme”  
Andersson Dance - “Rondo”  
Andersson Dance/Kungliga Operan - “Orfeus & Eurydike”  
Ingrid Olterman - “Friktion”  
Movements by Linnea - “RESIST”  
Karin Schmidt - “Hanji i Kungsträdgården  
Johanna Björnsson - “Balettgala” 
Jardel de Sousa - “People and homophobia”  
KASS/Sebastian Lingserius - “LAST DANCER”  
Theresia Björk - “Inre rum”  
Avart dans & rörelse, Måns Erlandsson - “Havet Stormar”  
Tove Skeidsvoll/Nomodaco - “Mikro Makro Research”  
Lotta Lundgren “There is nothing to achieve”  
Korda Art in Motion - “ KAUYUMARI”  
Art of Spectra - “TENSION”  
Art of Spectra - “SEVEN”  
Christina Tingskog/Relativ Dansproduktion - “Livslinjer”  
Christina Tingskog/Relativ Dansproduktion - “Mångpixlat”  
As-Sayf - “Inner circles” (omarbetad)  
As-Sayf - “arbetsnamn”  
 
Befintlig produktion  
Andersson Dance - “Prelude - Skydiving from a dream”  
Andersson Dance - “Goldberg Variations”  
Ingrid Olterman - “Öar”  
In a Living Tradition - “Isadora Duncans koreografier”  
Li Min Hua - “Svärd dans”  
Disa Krosness - “Aj! - Ett plåster” 
Vuxenbalett Stockholm - “Versus”  
Movements by Linnea - “Noise och Shades”  
Karin Schmidt - “Hanji i EE-hallen” 
Caroline Östberg danskonstnär - “Kyrillien”  
Claire Parsons Co - “SOON SWOON”  
JoDanceCompany - “Likes for Life & Segment”  
Virpi Pahkinen Dance Company - “Deep Time”  
Virpi Pahkinen Dance Company - “Fold”  
KASS/Sebastian Lingserius - “Polly”  
Theresia Björk - “Etsningar”  
Theresia Björk - “Vi-We-Nous” 
Theresia Björk - “Without Name” 
Beenhouse ljud & rörelse, Helena Lambert - “OREDAN”  
Avart dans & rörelse, Måns Erlandsson - “Lonely Riders”  
Ellard/Lech - “DÖDEN”  
Korda Art in Motion - “ Habibti-Habibi-Azizam”  
Art of Spectra - “cell 2”  
Christina Tingskog/Relativ Dansproduktion - “Ursäkta sa månen”  
Christina Tingskog/Relativ Dansproduktion - “Under konstruktion”  
Christina Tingskog/Relativ Dansproduktion - “KOMET”  
As-Sayf - “Inner circles”  
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Auditions 
DC Sthlm upplåter studiotid gratis för de medlemmar som håller öppna auditions som en 
arbetsskapande åtgärd.  
 
Kurser 
Ett flertal medlemmar hyr studiorna kvällstid samt helger för att bedriva kursverksamhet i 
egen regi. Detta ger utökade möjligheter till försörjning inom yrket.  
 
Publik verksamhet  
DC Sthlm har under året fortsatt och utvecklat det publika arbetet. Samarbetspartners har 
varit bl.a Dansistan, Cullbergbaletten, Doch/Uni Arts och festivalen My Wild Flag.  
Nedan en förteckning över ett urval av produktioner/föreställningar som DC Sthlm arrangerat 
i Studion på Jungfrugatan*: 
 
Sebastian Lingserius - “META_FORCE”  
Practice presentation - Gunailla Heilborn  
Practice presentation - Ofelia Jarl Ortega 
Christina Tingskog - “Livslinjer” (6 tillfällen)  
Robin Dingemans - “Dörren”  
Kulan (i samarbete med DansiStan)  
Johanssons Pelargonier och Dans - “Koreografin”  
Ellard/Lech - “Döden”  
Dansmässan (föreställningar, samtal och möten) 
 
* Tyvärr finns ej exakt statistik samlad kring den publika verksamheten 2019  
 
Dansmässan 
I år pågick Dansmässan under 5-7 e november. Upplägget och formatet fortsatte i samma 
riktning som året 2018. Mässan ägde rum på olika spelplatser runt om i staden; Eric 
Ericssonhallen/Skeppsholmskyrkan, Dansmuseet, SITE, Hus 7/Slakthusområdet, Hallen och 
Pelarsalen i Farsta. Festivalens nuvarande koncept rymmer både mässa, samtal, utbudsdag, 
föreställningar och fest. Den 5e och 6e november arrangerades samtal och 6 föreställningar 
presenterades i sin helhet. Den 7 november arrangerades en utbudsdag där 24 
danskonstproduktioner presenteras i utdragsformat. En urvalsgrupp tillsätts årligen och 
bestod 2019 av: Cecilia Suhaid Gustafsson, Karina Sarkissova och Asrin Haidari.  
 
Följande konstnärer presenterade verk i sin helhet:  
 
Nomodaco – ”Under”,  
OR/ELLER – ”WEB”,  
Jennie Bergsli, Veronica Bruce & Alice Slyngsta – ”Blötkokt”,  
Dorotea Saykaly – ”UNraveling” ,  
Zoë Poluch, Hanako Hoshimi-Caines och Elisa Harkins – ”Radio III”  
Shiraz Amar – “Breath of the wild” 
 
Följande konstnärer/grupper visade utdrag på utbudsdagen på SITE/Konstverket:  
Louise Dahl & Hana Erdman, Stina Nyberg, Anna Pehrsson, Danskompaniet Spinn, MOPA 
Produktion/Pontus Pettersson, Nefeli Oikonomou, Leah Landau, Nidia Martínez Barbieri, 
MELO Collective, Freestyle Phanatix, Bobbi Lo Produktion, ANSADANS, Rebecca Livaniou 
& Kevin Wedin, Johanssons Pelargoner och Dans, Kristin Sonefors & Emelie Bengtsson, 
Sofia Castro, Anna Petrini & Mattias Petersson, JUCK, Elisabeth Raymond,  Lisen Ellard & 
Mattias Lech, Helena Franzén och Gry Tingskog.  
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För att fördjupa samtalet om vad som pågår och är aktuellt i dans- och koreografiområdet 
idag, valde vi att arrangera följande samtal och seminarier:  
 
KREATIVT PRODUCENTSKAP – frukostsamtal på Danscentrum Stockholm,I samarbete med Nordberg 
Movement.  
VAD KAN VI GÖRA? – klimat, konst, förändring  
Sverige runt – är det möjligt för det fria dansfältet? Turnera mer, spela mera – hur gör vi? Vem vill ha oss?  
DET IDEALA DANSRESIDENSET?  
DOCH Open lecture: Jaamil Olawale Kosoko; Peformanceföreläsning av Jaamil Olawale Kosoko i samarbete 
med Ima Iduozee.  
 
Utbudsdagen avslutades av med visningar bestående av Uncover Choreography/Sanna 
Söderholm och Elinor Tollerz Bratteby’s performance “QUÖÖÖR” och Aurore d’Audiffret’s 
“HEARTH”. Dansmässan avslutades med en öppen fest i HUS 7 med klubbkonceptet “The 
future is present”.  
 
Vi samarbetade också med Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram för att bjuda in 
internationellt verksamma curatorer; mässan besöktes av 1 st internationell curator.  
 
Besöksstatistik Dansmässan 2019 
 
Föreställningar:  
Shiraz Amar - Breath of The Wild: 229 personer 
Jennie Bergsli - Blötkokt: 25 personer 
Dorotea Saykaly - Unraveling: 20 personer 
Nomadaco - Under: 75 personer 
Or/eller - WEB: 65 personer  
Zoë Poluch, Hanako Hoshimi-Caines och Elisa Harkins – ”Radio III”: 240 personer  
Total: 654 
 
Utbudsdagen  
158 förbokade + 30 dropin = 188 personer   
Total: 188  
 
Samtal:   
KREATIVT PRODUCENTSKAP: 28 personer  
VAD KAN VI GÖRA? – klimat, konst, förändring: 20 personer  
SVERIGE RUNT – är det möjligt för det fria dansfältet?: 31 personer  
IDEALA DANSRESIDENSET?: 26 personer  
DOCH Open lecture: 120 personer  
Total: 225  
 
Avslutande event:   
HUS 7 - “The Future Is Present”: 160 st 
Total: 160  
 
Totala besökare på mässan: 1227 st  
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POST-DANCE-ING  
Konferens på MDT  
23-25e oktober genomfördes konferensen POST-DANCE-ING på MDT, Slupskjulsvägen 30, 
i Stockholm. Konferensen var ett samarbete mellan DC Sthlm, DOCH, MDT och Cullberg.  
Konceptet kretsade kring öppna samtal om samtida praktiker med tänkare och publik från 
branschen. Under Post Dancing 2019 lyftes många frågor, en central frågeställning som togs 
upp och har lett till vidare diskussioner och utvecklingsarbete hos arrangörerna, är den om 
vithetens hegemoni inom samtida dans i Sverige. Vilka kroppar och dans erfarenheter finns 
representerade i de etablerade scenrummen? 

Medverkande: Reggie Wilson, Eva Mohn, Erdem Gündüz, Konstantina Georgelou,Tamara 

Alegre, Eleanor Bauer, Eva Meyer-Keller, Karina Sarkissova, Halla Ólafsdóttir, Mette Edvardsen, 

Julia Giertz, Ilse Ghekiere, Alice Chauchat, Agnes Quackels, Rickard Borgström 

 

Besöksstatistik POST-DANCE-ING  

Total: 450 personer  

Eventet streamades och låg uppe i 30 dagar med 1 284 st visningar.  

 

Danskvarter 
DC Sthlm har under året 2019 fortsatt arbetet med projektet Danskvarter.  
Danskvarterets första fas genomfördes 2017-2018 då man samlade in resursbehov och 
synpunkter från det fria danslivet och DC Sthlms medlemmar. Behov som ringades in var: 
arbetsplatser, spelplatser, producentstöd och samverkan kring kunskap. Utifrån denna 
förstudie med kartlagda behov och resurser inom dans- och koreografiområdet i Stockholm 
presenterades en rapport om hur en hållbar och effektiv infrastruktur skulle kunna utvecklas i 
form av ett Danskvarter.  
 
Utvecklingsstöd med fokus på etablering har beviljats från Stockholm Stads Kulturförvaltning 
för fortsatt arbete 2019. Under året har en arbetsgrupp med representanter från 
Dansistan/Cirkusistan, Dansens Hus, Dansalliansen och Cullberg, mötts i workshops och 
samtal kring visionen för ett Danskvarter. Olika vägar för genomförande har undersökts och 
samtal och rådgivning har skett med konsulter, arkitekter, kulturlotsen och fastighetsbolaget 
Atrium Ljungberg.  
 
Projektet har letts av konsult Camilla Eltell. Under året 2020 söks vidare projektmedel för att 
ta Danskavarteret till etableringsfas. Det är ett faktum att DC Sthlms tid på Jungfrugatan 7 
går mot sitt slut med nuvarande sista datum kontrakterat till 2021.12.31. DC Sthlm är oavsett 
Danskvarterets tillblivelse i behov av en ny plats och nya lokaler och därigenom har projektet 
en hög prioriteringsgrad som en möjlig väg framåt för verksamheten då man ser att DC 
Sthlms framtid kan rymmas inom ramen för ett Danskvarter.  
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Turnésamverkansprojektet  
Samverkan kring kunskapsutbyten för ökad nationell turnerande  
Tillsammans med Teatercentrum Öst och Riksorganisationen (Friktionskraft), Manegen och 
Riksteatern Östergötland och DC Sthlm initierades 2018 ett samtal om hur vi bättre kan 
samverka som organisationer för att stärka konstnärernas turnémöjligheter över hela landet.  
Under 2019 har man samlat kunskap om de olika behov som finns och man kommer under 
2020 att koppla samman projektet med Kulturrådets utredning om arrangörsledets 
förutsättningar inom alla konstarter.  
 
Samtalet har kretsat kring frågorna:  

● Hur ser villkoren ut för turnerande scenkonst ut idag? 
● Hur ser möjligheterna ut för ny scenkonst och nya producenter att komma ut med 

sina föreställningar? 
● Hur ser förutsättningarna ut för arrangörerna (ekonomi, lokaler, teknik, publik…)? 
● Vilka val är det som styr producenter och arrangörer beträffande repertoar?  

 
 
Organisation och ekonomi 
 
DC Sthlm har under ett antal år haft en ansträngd ekonomisk situation och ett arbete med att 
komma tillrätta med detta har pågått sedan 2017 och tagit kansliet och styrelsens tid i 
anspråk. I syfte att stärka ekonomin, säkra kärnverksamheten och möjliggöra en 
verksamhetsutveckling har det under åren genomförts ett antal omorganiseringar på DC 
Sthlms kansli. Under 2019 arbetade verksamhetsledaren 100% (fram till oktober), 
administratör/kommunikatör har arbetat 50%. En värd för daglig träning har anställts på 
timmar från och med augusti 2019.  
 
Frågan och problematiken kring DC Sthlms lokal har också fortgått och landat i nytt 
hyreskontrakt med fastighetsvärden Kvalitena. Detta kontrakt löper ut 2021.12.31. Arbetet 
med att stärka organisationen långsiktigt, genom verksamhetsutveckling och 
behovsanpassning av resurserna för att ge maximal utdelning till medlemmarna, utifrån 
organisationens ändamål, kommer att fortgå under kommande år. Utmaningarna kring lokal 
för verksamheten kommer att drivas vidare genom projektet Danskvarter.  
 
DC Sthlm noterat ett negativt resultat för 2019 om -556 548 kr. Detta då man erhållit lägre 
stöd för projektet Danskvarter samt Centrumbildningsanslaget än budgeterat. på intäktssidan 
har man inte nått upp till det budgeterade beloppet om 600 000 kr för studiobokningar.  
 
 
Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust 
 
Styrelsen föreslår att 2019 års minusresultat om 566 548 kr balanseras på följande vis:   
 
 
Balanseras i ny räkning -566 548 
Summa                                                -239 868 
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar.  
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Förvaltningsberättelse 2019 
  
Information om verksamheten  
Styrelsen för Danscentrum Stockholm, organisationsnummer: 802005-3909, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2019 -01-01-2019 -12-31.  
 
Styrelsen har bestått av ordförande Emelie Enlund , vice ordförande Anna Selvåg samt 
följande ledamöter Philip Berlin , Charlotta Gustavsson , Per Svensson, Robin Jonsson , 
Annica Styrke, Yoel Svenzén samt följande suppleanter Camilla Ekelöf, Afra Hosseini och 
Julia Sundberg, samt adjungerad Tove Dahlblom, verksamhetsledare.  
 
Styrelsen har under 201 9  har tretton  protokollförda styrelsemöten.  
 
Allmänt om verksamheten  
Danscentrum Stockholm är en konstnärlig centrumbildning organiserad som ideell förening 
och grundades 1971. Danscentrum Stockholm är en medlemsorganisation för professionella 
koreografer och dansare inom det fria dansområdet. DC Stockholm har kontor och två 
studior på Jungfrugatan 7B på Östermalm. DC Sthlm har konsten i fokus vilket gör att vi 
värnar om de verksamma koreograferna och dansarnas arbetsvillkor för att bedriva 
verksamhet. Vi ser även till arrangörernas perspektiv och fungerar som en länk mellan 
aktörer för att möjliggöra fler samarbeten och synergieffekter och skapa fler arbetstillfällen. 
DC Sthlms uppdrag är även att arbeta kulturpolitiskt för att stärka och förbättra 
danskonstnärernas villkor och dansens infrastruktur. DC Sthlm ska verka för att konstens 
egenvärde, konstnärlig kvalitet och kulturell mångfald sätts högt på agendan i kommunal, 
regional och nationell kulturpolitik.  
 
Genom att vara denna knutpunkt med kunskap och kompetens tar vi vårt förmedlande 
uppdrag på allvar och stärka dansen och koreografin som konstform. Bildning- och 
fortbildning utgör en viktig del i verksamheten. DC Sthlm är dedikerade för att skapa och 
implementera en plattform där alla led präglas av utforskande och experimenterande och där 
konstnärer kan utveckla sitt konstnärskap. DC Sthlm är en viktig grundpelare som både ska 
öka grundförutsättningarna samt stimulera utveckling. DC Sthlm har i år verkat i över 45 år 
och har ca 200 medlemmar. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
Dansmässan utvecklades till att pågå i tre dagar på flera olika platser runt om i staden.  
Projektfas 2 för Danskvarteret slutfördes och resulterade i fortsatt projektering för att gå in i 
fas 3.  
 
DC Stockholm har ingått nytt kontrakt med fastighetsbolaget Kvalitena där man nu endast 
disponerar del del av lokalen på Jungfrugatan 7b som används för dans/uthyrning av 
faciliteter och tjänster. DC Sthlm hyr från och med 2020 kontor av Dansens Hus på 
Barnhusgatan 14.  
 
DC Sthlm har för 2019 noterat ett negativt resultat om 566 548 kr. Detta då man erhållit lägre 
stöd för projektet Danskvarter samt Centrumbildningsanslaget än budgeterat. På intäktssidan 
har man inte nått upp till det budgeterade beloppet om 600 000 kr för studiobokningar 
samtidigt som kostnaderna har ökat med 195 000 jämfört med budgeten. Lönekostnaderna 
har stigit då man anställt personal och omorganiserat på kansliet samt att hyreskostnaden 
blivit högre än vad som först var budgeterat.  
 

12 
 



 
 

 
 
 
  

13 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

17 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 



Stockholm den 1 8 februari 2020

鰍 囁
棘 巫

Robin Jonsson

Ph‖ ip Berlin

Auktoriserad revisor

19



R酬計J

REVIS10NSBERATTELSE

Till foreningssttmman i Danscentrum Stockholm

Org nr 802005-3909

Rapp●
"olll arsredovお

ningen

U"畿
"&"

Jag har utFort cn rcvision av astcdO宙 sningcnお r Dansccnmm
Stockholm Oor缶 2019

Lnligt min upprattning har arsrcdovisningcn upprattats i cnHghct

mcd arsrcdOvisningsiagcn och gcr cn i ana vascntliga avsccndcn

rattvisandc bild av forcningcns Anansicna st・ alining pcr dcn 3 1

dcccmbcr 2019∝ h av dcss rlnansicua rcsullatお r ttt cnligt

arsrcdOvisningslagcn FOwalmingsbcrattclscnな おrcnlig mcd

arsrcdOvisningcns OvHga dclar

J電 11ls,rkcr drOr attぉrcningsstalllman Fasstallcr

rcsul● taknlngcn och balansrakningcn

CrJ認力′
“
rrarallar″

,ag har uthlt rc宙 sioncn cn‖ gt lntcrna6onal Slandatt on Audiing

(ISA)och 80d rcvisionsscd i Svcdgc Mitt ansvar cnligt dcssa
standardcr bcsknvs namarc i avsnittct'Rcvヽ oms ansvar"Jag ar

obcmcndc i Forhttlandc tl‖ おrcningcn cnHgt god rcvisorsscd i

SvcHgc鋤 har i 6vHgt Fullgloi mltt yrkc絆

“

ska ansvar cnHgt

dcssa kra■

lag anscr att dc rcvtionsbcvヽ jag harinhmlat ar“ llracuiga∝h
2andalnalscnliga mm grund For mina uttalandcn

Sり
'dWIS allsvar

Dct ar s,rclsCn∞ m har ansvarct ttr att arsrcdOvisnulgcn upprattas

och aF dCn gcr cn ttttwisandc bild cnligt asrcdOvisnineSlagCn

S,rCISCn ansvarar avenお r dcn intcma kontro‖ mm dcn bcdomcr
ar n●dvttdig ror att uppratta cn asrcdOvisning som ultc innchallcr

nagra va∝ ntliga Fclaktighclcr,varc“ g dcssa bcrclr pa

Oegcndighctcr dtr pa rcl

Vid uppratlalldct avな srcdovisningen ansvararゞ ンTclscn ti

bcd6mnlngcn～ 偽rcnlngcnsお mtta att Fotttla Vcrksalnhcten

Dcn upplysc、 nを

“

・ar t‖ lanlphgl om fOrhallandcn som kan

pavcrka FOmttan att Fo應 ・atla vcおalnhctcn OtSh aC anvmda

antagandct om fotta“ dan Antagandct om foltsat dnt 111‐ pas

dclck intc om bcslut har fatlats om att avvcckla vcJsamFtcn

R″,撻Ftt allsyar

Mina mal tt att uppna cn hmlig grad av sttcrhct om htlruvida

お
“
赳ovisningm som hclhctintc unlchttlcr nagra vascntliga

rclaklghclcL varc● g dcsa bcror pa ocgcndittctcr dtr pa fcL clch

att la‐ a cn rcvisionsbcratlcl“ som imchttlcr mina u“ alandcn

Rimli8 Mkrhct arcn h6g gmd tt sakcrhct,mcn aringcn garan1 6r

att cn rc宙sion som utFors cnligt iSA och god rcvisionsscd i Svcrigc

Jkid kommcr att upptacka cn vascnJig felaknghct Om cn sMan

rlnns Fclaktigllctcr kan uppsla pa grund av ocgcntlighctcr cHcr fcl

Och anscs van vascntliga om dc cnskilt cncr ti‖ sa nmans rlmligcn

kanヽⅣantasメ vcrka dC Ckonomiよa bedut som anvandarc Fattar

mcd grund i abrcdOvisningcn

Som dd tt cn rcv`ion cnligt iSA anvandcrjag profcs● onclh

omdomc och har cn pЮ rcssioncnt skeptisk hs● 1lning undcr hcla

rcvisioncn Dcssutom:

・ ldcndncrar∝ h bcd● lllcr,ag nskcma fbr vascntliga Fclakughctcr i

ホ
“
dovヽ‖ngcn,varc Sg dcssa bcmr pa ocgcndiま ocr dtr pa rcl,

utfomar Och uttt unSkningsatgardcr bland allnat u“ fan dcssa

Hskcr Och inhamtar rc■ isionsbcvis somな tlllrackliga och

alldalnalscnliga br att utgora cn grulldお r mha uttalandcn RIskcn

For att intc upplacka cn vttndig Fclaktghct dllお ud aV
ocgcntlighctcr ar hogrc an For en vllscnuig Fclaktittct mm bcror pa

Fct cncsom Ocgcndi811cFr kan lnncぬ tta agcrandc i maskopL

おrfalsklling,avsiktliga utclamnandcn,Fclaktig infonnation cllcr

なldosattndc av inlcm kontroll

o skamTjag mig cnお rs●clsc av dcn dcl押 Oorcningcns intcrna

kontron som har bc●7del"For min rcvision tt a“ utFOrlna

gransknlngsatgardcr"m arlamp‖ ga mcd hanwn 61

0ms歯
`ighctcma.mcn intc For att uttala mi8 0m crckt市

itclcn i

dcn lnlcma kontroncn

・ u"ardcrarjag I肺 pHまc“nidC Fdo宙 s“ngspHndpcr som

anvttds och imHttctcn i s,rckCns uppskamulgarircdo宙 snhgcn

och tillhOrandc upplysnhgar

・ drarjag cn● u“6omlmp“ ghctcn i att s,rckCn anv・andcr

antagandct om fortsatt drla vid upprattdct av arsrcdo■ isningcn

Jag drar ocksa cn slutsals,mcd grund i dc inhamtadc

rcvisionsbcviscn,om huruvida dct inlls nagon vascndig

osakcrhctsfaktor som avscr sttana handclscr cllcr Forha!landcn mm

kall lcda“ ‖bc,dandC～市cl om arcningcnsお nnaga at Fo¨江●

verks劉饉ctcn Omjag drar slusatscn a“ dct rlms cn vおcnuig

ottrhctsfよ toi mabtcjag i rcvお lonsbcratclscn rasta

uppmarksarnhctcn pa upplysningama l arsrcdOvisningcn on dcn

vascntliga o鍬 crhctsFaktom e‖ er,om sadana upplysningar ar

o● lht・kliga.modirlcra unlandct Omお Icdovisnlngcn Mha

slusatscr bascras pa dc rcvisionsbcvis som inhmセ s fram tl‖

datumctおr rcvisionsbcrattclscn Dock kan ttida hmdclscr cllcr

oOrhanandcn g6ra att cn forcning intc langrc kan fomatta

vcおadtctcn

・ u～ardcrarjag dcn O“ Ⅲ pandc prcscntationcn,smkturcn Och

innchallct i arsrcdOvisningcn,darlbland upplysningam● och om

ホ nalovisningcn alcrgcr dc underliggandc trallsaktlonema och

halldclscma pa clt satt sKlm Bcr cn歯
"isandc bild

Jag mおtc infomcra styrcl"n om bland allnat rcwisiOncns plancradc

Omfaunh8 0Ch inrA● lng satnt“ dpunktcnおr dcn Jag maste Ocksa

lnfomcra om bctyddscmna iakttagclscr undcr rcvヽ ioncn,

dadbland dc cvcntucua bc,dandC bHStri dcn intcma kon● ollcn

"mja8お
cn"ncrat

1(2)



R瑞卜J

Rrpport om rndr. krrv etrligt hgtr o.h rDdrr 16rfittningrr

Ut alanden

Utdver min revision av Anredovisningen harjag {ven utfbrt en
revision av styrelsens flirvaltning fdr Dansc€ntum Stockholm ftir ir
2019 samt av fdrslaget till dispositioner betriiffande f6reningens
vinst eller liirlust.

Jag tillstyrker att fd.eningsstimman disponerar vinsten enligt
fdislaget i fdrvalmingsberettelsen och b€viljar styrelsens ledamdter
ansvanfrihet ft ir rdkenskapsaret.

Grund lbr uaolandeh

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs n?ilmaae i avsnittet "Revisoms ansvar".
Jag & oberoende i fdrhAllande till fdreningen enligt god revisorssed

i Sverige och har i dvrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhzimtat 6r tillrackliga och
andamalsenliga som grund ftr mina uttalanden.

S9/,glsens ansvar

Det ar sryrelsen som har ansvaret fdr fdrslaget till dispositioner
betrdffande ftireningens vinst eller fdrlust, och det ar styrelsen som

ansvarar f6r fdrvalmingen.

Revisorns ansvor

Mitt mAl b€dffande revisionen av forvalhingen. och diimed mitt
uttalsnde om ansva$frihet, 6r att inhamh revisionsbevis fdr alt med

en rimlig grad av sdkerhet kunna Moma om negon styrelseledamot
i nrgot vlisentligt avseende fdretagit negon aefud eller giort sig
skyldig till nagon Ersummelse som kan fdranleda
ersettningsskyldighet mot liireningen.

Min mel betaffande revisionen av fdtslaget till dispositioner av

foreringens viost eller fdrlus! och dermed mitt utlalande om detta.

iir att med rimlig grad av sakerhet bed6ma om fdrslaget & fdrenligt
med stadgama.

Rimlig siikerhet & en hdg grad av slkethe! men inSen garanti fdr
att en rcvision som utftirs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer an uppt?icka eErrder eller flirsummelser som kan

ftiranleda ersattningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett liirslag
till dispositioner av fdreningens vinst eller fdrlust inte 5r f6renligt
med stadgarna.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anv6ider jag professionellt omddrne och har en professionellt
skeptisk inst{llning under hela rcvisionen. Granskningen av

ftirvaltningen och flinlaget till disposition€r av lbrEningens vinst
eller fdrlust grundar sig framst pe revisionen av rdkenskapema.

Vilka tillkommande ganskningsAtg{rder som utfdn baseras pi min
professionella bedtimning med utgAngspunkt i risk och vrsendighet.

Det innebar ar jag fokuserar gEnskningen pa sidana itgdrder,
omrAden och fdrhillanden som Ar vasentliga fdr verksamheten och
dar avsteg och dvertadelser skulle ha sdrskild betydelse fitr
f&eningens situation. Jag ger igenom och prdvar fattade beslul,
beslutsunderlag vidtagna a€iirder och andra fdrfiallanden som 6r
relevanta ftir mitt uttalande om aNvarsfiihet. Som undetlag 6r min
uttalande om styrelsens llirslag till dispositioner befelTande

eller Ilrrlust harjag ganskat om fdrslaget ia

fcbnlan 2020

Auktorisemd revisor
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