


 
    
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Styrelsen för 
Danscentrum Stockholm 

Organisationsnummer 802005-3909 
 
 

får härmed avge 
Årsredovisning 

 
För perioden 1 januari - 31 december 2020 

  



 
    
 

2 
 

 
Verksamhetsberättelse 2020  
Danscentrum Stockholm  

 
 
KORT SAMMANFATTNING AV ÅRET………………………………………………...3 
 
OM DANSCENTRUM STOCKHOLM…………………………………………………..3 
 
STYRELSE, MEDLEMMAR OCH KANSLI…………………………………………...3 
 Styrelsen………………………………………………………………………….3 
 Medlemmar……………………………………………………………………....4 
 Kansli……………………………………………………………………………...4 
 
DANSCENTRUM STOCKHOLMS VERKSAMHET………………………………….5 
 Det arbetsförmedlande uppdraget……………………………………………..5 
 Medlemsservice………………………………………………………………….5 
 Daglig träning…………………………………………………………………….6 
 Repetitionsstudior………………………………………………………………..6 
 Studiohyra aktör/produktion 2020……………………………………………...7 
 Kurser…………………………………………………………………………......7 
            Intersektionellt perspektiv……………………………………………………… 7 
 
PUBLIK VERKSAMHET………………………………………………………………...8 
 Dansmässan……………………………………………………………………...8 
 Besöksstatistik Dansmässan……………………………………………………9 
  
  
DANSKVARTER…………………………………………………………………..…….10 
 
ORGANISATION OCH EKONOMI…………………………………………………….11 
 
ÅRSREDOVISNING 2020……..…………………………………………………….....12 
 Förvaltningsberättelse 
 Resultaträkning 
 Balansräkning 
 Noter 
 Underskrifter 
 Revisionsberättelse 
 
  Bilaga 1 - Medlemsantal 2020………………………………………13 
   
 
  



 
    
 

3 
 

Verksamhetsberättelse 2020
 

Kort sammanfattning av året  
 
Året för Danscentrum Stockholm har främst präglats av corona-pandemin, verksamheten och 
medlemmarna har drabbats hårt och organisationen har fått ställa om delar av verksamheten 
för att följa restriktioner samt för att för stötta medlemmarna. Föreningens kansli hyrs fortsatt 
på Barnhusgatan 14, där DC Sthlm fortsatt kan erbjuda medlemmarna utökad 
studiomöjlighet i samarbete med Dansens Hus. Stora studion på Jungfrugatan har blivit 
uppsagt av hyresvärd Kvalitena och löper ut 2021-12-31. Projektet Danskvarteret har 
därmed fortsatt prioriterats, vars vision är att hitta en ny plats för verksamheten i samverkan 
med andra aktörer. Med anledning av pandemin initierade DC Sthlm ett arvoderat 
residensprogram i samarbete med Dansens Hus för att stötta medlemmarna. DC Sthlm 
arrangerade Dansmässan i november, dock beslutades att enbart genomföra mässan digitalt 
pga den ökade smittspridningen av covid-19.  
 
Medlemmar har kontinuerligt under året kunnat repetera i lokalerna, framförallt i stora studion 
på Jungfrugatan, där de stora ytorna gör att man kan repetera smittsäkert. Föreningen har 
lättat på avbokningsreglerna med anledning av pandemin för att minska de ekonomiska 
negativa konsekvenserna för medlemmarna. Under året har Daglig träning genomförts dock 
med vissa uppehåll då restriktionerna begränsade maxantal för mycket. Uppehåll för fysisk 
träning pågick delar av maj och i december. DC Sthlm kunde då till största del erbjuda ett 
digitalt alternativ för träning. I slutet av året har DC Sthlm upplåtit kostnadsfri studiotid för 
medlemmar för individuell fysisk träning i danstudio (1 timme/vecka i mån av tid). Vidare 
initierade DC Sthlm sommarträning utomhus. 
 
Föreningen har sökt och beviljats krismedel från Region Stockholm och Stockholm stad med 
anledning av covid-19.  
  
 
Om Danscentrum Stockholm 
Danscentrum Stockholm grundades 1971 och är en 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.   
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Styrelse, medlemmar och kansli  
 
Styrelsen  
På årsmötet 2020-02-27 fick styrelsen följande sammansättning:  
Ledamöter: Emelie Enlund, Maureen Hoppers, Charlotta Gustavsson, Shirley Harthey Ubilla, 
Yoel Svenzén, Annica Styrke, Per Svenson och Robin Jonsson. 
Suppleanter: Maryam Nikandish och Jasmine Attié.  
 
Till valberedning utsåg årsmötet:  
Tina Eriksson Fredriksson, Philip Berlin, Cajsa Godée och Nils Therén. 
 
Vid det konstituerande styrelsemötet 2020-03-09 utsågs:  
Emelie Enlund till ordförande samt Annica Styrke till vice ordförande och Per Svensson till 
vice ordförande. Per Svensson valdes till representant i Danscentrums Riks 
(riksorganisationens) styrelse.  
 
Ett presidium bestående av ordförande och vice ordföranden sammanträder mellan 
styrelsemötena. Tillsammans med verksamhetsledaren, som är adjungerad till dessa möten, 
förbereder presidiet styrelsemöten och fördjupningsdagar/styrelseseminarier samt ansvarar 
för medlemsantagning, personalfrågor och andra aktuella frågor mm mellan styrelsemötena. 
Presidiet rapporterar beslut på nästföljande styrelsemöte.  
 
Antal styrelsemöten under året har varit 10 st: 
29/1, 27/2 (årsmöte), 9/3 (konstituerande), 29/4, 5/5, 10/6, 26/8, 6/10, 10/12.  
 
Medlemmar 
2020 var antal enskilda medlemmar 192 (182), juridiska medlemmar 40 (39) och 
stödmedlemmar 2 (2), samt 5 (5) hedersmedlemmar. Totalt 232 (221) medlemmar.  
Föregående år i parentes. 
 
Medlemsantalet varierar från år till år, och har de senaste året fortsatt öka, i år har många 
medlemmar tyvärr fått lämna pga de ekonomiska konsekvenserna av pandemin, medan 
andra har tillkommit. Många medlemmar använder 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.  
 
På DC Sthlms hemsida finns information om medlemskap inklusive stadgar och blanketter. 
Medlemsvärvning har också fortsatt med insatser i samband med bl.a den dagliga träningen.  
 
Kansli  
På kansliet under året har följande personer arbetat:  
Emelie Enlund, vikarierande verksamhetsledare 50 % januari – augusti 2020, Emelie Enlund, 
projektledare för Dansmässan 50% augusti till november, Tove Dahlblom, 
verksamhetsledare 100% start deltid om 25 % den 21 april, upptrappning till heltid t o m 27 
juli, Erik Linghede, projektledare/kommunikatör 75% samt 100% i december. Camilla Eltell 
projektledare för Danskvarter 20% från maj, Kai Ideström redovisningsekonom 20%, Telka 
Sharro timanställd/värd daglig träning 15h/vecka. 
 
 
Antal årsverken på kansliet (personalens arbetsinsats omräknad till heltid) har varit 3,1 (1,91). På 
kansliet har under året 3 (5) kvinnor och 1 (1) män arbetat.  
 
 
 



 
    
 

5 
 

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. Uppdraget har under detta pandemiår i viss mån till stor 
del upptagits av att hantera medlemmarnas möjligheter att fullfölja de uppdrag de redan fått, 
men även att förmedla bredare uppdrag inom andra branscher.  
 
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. 
Föreställningsverksamheten har endast till en liten del kunnat bedrivas pga restriktionerna till 
följd av covid-19. 
 
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. Detta corona-år har medlemsservicen intensifierats för att kunna stödja löpande i 
frågor rörande pandemin. 
 
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. I år har föreningen även 
erbjudit arvoderade residens i samarbete med Dansens Hus för till medlemmar. I slutet av 
året då den fysiska daglig träningen på Jungfrugatan ställts in erbjuder DC Sthlm sina 
medlemmar en gratis träningstimme per vecka i studion (i mån av tid). 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.  
 
 
Arvoderade Studioresidens  
Som ett led att ytterligare stötta den fria sektorn fortlevnad under pandemin initierade DC 
Sthlm tillsammans med Dansen Hus flera arvoderade studioresidens för medlemmar. I 
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residensen ingick kostnadsfri studiotid på mellan 1-2 veckor, samt lön/arvode för arbetstiden. 
Totalt genomförde vi residens för 8 koreografer eller dansare.  
 
Daglig träning - Nutida + House, Voguing och Freestyle tekniker  
DC Sthlm arrangerar dagligen träning för yrkesverksamma dansare och koreografer i studion 
på Jungfrugatan 7b.  
 
Under året 2020 har följande coacher lett Daglig träning:  
 
Jacob Isaksson, Damon Frost, Papis Faye, Salka Ardal, My Wild Flag, Ida ”Inxi” Holmlund, 
Victor Pérez Armero, Chrysa Parkinson, Maele Sabuni, Christine Gouzelis och Paul 
Plackman, Helena Franzén, Caroline Byström, Alexander Dam, Sanna Söderholm, Cristina 
Caprioli, Jennifer Lacey, Mari Carrasco, Linda Adami, and Patricia Vásquez Iruretagoyena,  
Robin Jonsson, Marcus Baldema, Papis Faye, Tove Sahlin, Antoinette Helbing, Anna Grip, 
Eric Ernerstedt, Lisa Janbell, Ama Kyei, Linn Ragnarsson, Linda Blomqvist, Emma Rozgoni, 
Anna Pehrsson, and Tilman O´Donnell och Yared Cederlund.  
 
Daglig träning har ingått följande samarbeten under året:  
 
Freestyle Sessions med Yared Cederlund  
Manegen - Horacio Macuacua (INSTÄLLD/FLYTTAD)  
My Wild Flag - daglig träning med Rani Nair, Ofelia Jarl Orthega, and Paula Chaves 
Dansalliansen - Daglig träning och Workshop; Alma Söderberg, Nir de Wolf 
(INSTÄLLD/FLYTTAD), Horacio Macuacua (INSTÄLLD/FLYTTAD)  
 
23 (25) kvinnor och 15 (17) män, 38 (42) coacher totalt.  
 
Totalt antal klasser:  
vt: 69 st  
ht: 93 st   
sommar: 22 st 
 
Total: 184 (155) 
 
Antal deltagare:  
vt: 598 st 
ht: 868 st  
sommar: 255 st 
Total: 1721 st  
 
Antal deltagare i snitt:  
Vt: 9 (12)    
Ht: 9 (12) 
Sommar: 11,5  
 
Repetitionsstudior  
DC Sthlm har under 2020 förfogat över tre studior: en stor om cirka 300 m2 på Jungfrugatan 
samt två studior Dansens Hus Klotet på Wallingatan stora studion 259 m2 och lilla studion 
149,5 m2.  
 
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 
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prioriteras de koreografer som har nya produktioner samt de som ska på turné och 
exempelvis måste repetera in nya dansare.  
 
57 (56) medlemmar bokade studio under året för repetitioner, workshops, auditions samt 
kursverksamhet. 42 (43) icke-medlemmar bokade studio under året. Totalt har DC Sthlm haft 
99 (99) studiobokningar.  
 
 
Studiobokningar - Aktör/produktioner  
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”  
Axel Berger  - "Living Furniture"  
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”  
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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”  
 
 
Kurser 
Ett flertal medlemmar bokar studiorna kvällstid samt helger för att bedriva kursverksamhet i 
egen regi. Detta ger utökade möjligheter till försörjning inom yrket.  
 
Intersektionellt perspektiv   
DC Sthlm medverkar i det nätverk som startats efter Post-dancing-konferensen där 
granskande samtal om vit hegemoni och institutionell rasism pågår, ett samtal som handlar 
om förändringsarbete i de medverkande organisationerna och i branschen. Arbetet har i sin 
tur påverkat verksamheten. I samråd med urvalsgruppen till Dansmässan förlängdes 
utlysningstiden för medverkande pga bristande representation (i fråga om regional tillhörighet 
och hudfärg). Seminarieinnehåll på Dansmässan med rubriken "Att simma i ett hav av vithet" 
gavs, samt att perspektivet representation tydligare finns i all rekrytering, dessutom har ett 
stadgeändringsförslag från DC Sthlm gått igenom som öppnar upp för medlemmar från flera 
olika danstekniker och dansbakgrunder. För att DC Sthlms intersektionella arbete och 
förståelse ska fortsätta att utvecklas tills dess att det är helt implementerat i organisationen 
och dess verksamhet behövs medvetenhet och (varierad/diversifierad) levd erfarenhet som 
kompetens hos både styrelse och kansli.     
  
Post-dance-ing-nätverk 
Arrangörerna till Post dancing har sedan konferensen haft regelbundna samtal där man tagit 
till sig och bearbetat kritiken gällande strukturell rasism och vit hegemoni inom det 
institutionella danssverige. Liksom tidigare år kommer en publikation att skapas knuten till 
konferensen och det som utspelade sig där. I förberedande arbetsgrupp för publikationen 
sitter Anna Efraimsson MDT, Mariana Suikkanen Gomes MDT, Anusha Caroline Andersson 
Riksteatern, Emelie Enlund (Dc sthlm). Det redaktionella uppdraget gällande publikationen 
och vilka som deltar som skribenter kommer att tillfrågas extern person och arbetet planeras 
inledas våren 2021.    
 
 
Publik verksamhet   
Det publika perspektivet har under året till största del fått ställas in med anledning av corona-
pandemin. Stora delar av den publika verksamheten fick initialt skjutas på till hösten och sen 
vidare ställas in. Viss verksamhet kunde realiseras för primärt för skolor under hösten då 
max publik var tillåtet om 50 personer.  
 
Christina Tingskog ”Mångpixlat” & ”Regelverk” 
PlatoPlatina ”PlatonPlatina” (i samarbete med STOFF, Stockholm Fringe Festival) 
 
Inför kommande års publika verksamhet har dialogen fortsatt för att kunna återupptas när 
restriktionerna lättas upp. Samarbetspartners är Dansistan, Cullbergbaletten, Doch/Uni Arts, 
MDT, Dansens Hus och festivalerna STOFF Fringe Festival och My Wild Flag.  
 
Dansmässan 
I år pågick Dansmässan pågick 12-14 nov 2020. Den initiala planen var att presentera verk 
på KulturhusetStadsteatern, Dansens Hus, ZebraDans och på DC Sthlm. Dock gjorde en 
ökade smittspridningen av covid-19 och de regionala restriktionerna i Stockholm att 



 
    
 

9 
 

Dansmässan endast genomfördes digitalt. DC Sthlm satsade och ställde om till enbart 
digitalt. En helt ny hemsida lanserades www.dansmassan.com där också ett digitalt 
mässtorg skapades. Alla medverkande konstnärer fick istället för att resa till Stockholm som 
planerat skicka in digitalt material som sändes och fanns tillgängligt under två veckor efter 
mässan. Alla medverkade konstnärer fick de kontrakterade arvodena oavsett 
presentationsformat. Festivalens nuvarande koncept rymmer både mässa, samtal, 
utbudsdag, föreställningar.  
 
En urvalsgrupp tillsätts årligen och bestod 2020 av: Bambam Frost, Erika Pekula Pettersson, 
Maria Naidu och Anna Berglund. 
 
Följande konstnärer presenterade verk i sin helhet:  
 
Danskompaniet Jelnek "Bakverk" 
Carmen Olsson "Flesh being"  
Steam Room  "dragON aka PONY" 
Rani Nair  "Memory Lab"  
Dansinitiativet - Moving Barents  "Out of Urgency"  
 
Seminarium: "Att simma i ett hav av vithet." 
..."Hur förstår vi vithetsnormer inom dans och annan scenkonst och hur gör vi som inte 
passerar för normen kring hur neutrala kroppar ska se ut? Hur kan vi förstå de institutioner 
som konsten skapar inom?" 
 
Seminarium: "Ett hållbart dansliv" 
I detta seminarium diskuteras vad hållbarhetsbegreppet betyder för dansbranschen. Hur kan 
vi stimulera lokal och regional danskonst för ett mer hållbart dansliv. Hur kan vi i b 
 
ranschen ta ett större hållbarhetsansvar? 
Följande konstnärer/grupper visade utdrag/verk:  
Carmen Olsson / Dansinitiativet - Moving Barents /  
STEAM ROOM / Rani Nair / Danskompaniet JELNEK /  
Marcella Quinchavil Steen / Nicole Neidert / Anna Pehrsson /  
Ofelia Jarl Ortega / Marit Shirin Carolasdotter - Humans & Soil / 
Robin Jonsson / Embla dans & teater / Nomodaco / KROPPSKLUBBEN / ROSALES - 
Paloma Madrid / Agnes & Klara / 
Ingrid Olterman Dans / Måns Erlandson - Avart Dans & Rörelse /  
Christina Tingskog - Relativ Dansproduktion / 
Destiny af Kleen - Gottsunda Dans & Teater / Johanna Fröjd / 
ReAct! - Actions moving /Lisa Janbell / Elisaveta Penkova / 
Julia Kraus Dybeck - ZebraDans / Pia Pohjakallio - Carmen Recycled Crew  
 
Vi samarbetade också med Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram för att bjuda in 
internationellt verksamma curatorer; mässan besöktes digitalt av digitala curatorer och 
programmerare.  
 
Totala unika besökare på den digitala mässan:  
Köpta digitala biljetter: 
Festivalpass - för streaming och vod-möjlighet av hela programmet: 107st 
Utbudsdagen 2020 - för streaming och vod-möjlighet av hela utbudsdagen och/eller särskilda 
delar av den: 291st 
Enskilda verk - för streaming och vod-möjlighet av verk i sin helhet: 94st 
Seminarium “Ett hållbart dansliv” - för streaming och vod: 64st 
Seminarium “Att simma i ett hav av vithet” - för streaming och vod: 89st 
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Totala unika besökare på det digitala mässtorget: ca 1500 st. 
 
Danskvarter  
DC Sthlm har under året 2020 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 Region Stockholm och Stockholm 
Stads Kulturförvaltning för fortsatt arbete hösten 2020/2021. 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 beviljades vidare projektmedel 
för att ta Danskavarteret till nästa fas. 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.     
 
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 flera år tillbaka 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. Förhandlingar gällande hyresnivå och kontrakt har genomförts med hyresvärd 
Kvalitena. Omorganiseringen har gett resultat och under 2020 kan föreningen se en stabilare 
grund, dock har pandemin påverkat organisationen, men detta har ändå varit hanterbart. 
 
Under 2020 vikarierade styrelseordförande Emelie Enlund som verksamhetsledare om 50 % 
fram till och med augusti 2020. Verksamhetsledare Tove Dahlblom började om 25 % den 21 
april 2020 för att trappa upp arbetet till heltid till den 27 juli 2020, projektledare/kommunikatör 
Erik Linghede har arbetat 75% och 100 % i december. En värd, Telka Sharro för daglig 
träning har anställts på timmar och arbetar i genomsnitt över året ca 15 tim/vecka. För 
projekten Danskvarter har Camilla Eltell arbetat 30 % under året och för projektet 
Dansmässan har Emelie Enlund arbetat 50 % mellan aug – nov (sjukskriven 5 oktober till 
och med 9 november).  
 
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 positivt resultat för 2020 om 184 844 kr. Detta plusresultat är pga 
erhållna krisstöd från Stockholm stad samt Region Stockholm, samt en stor hyresreducering 



 
    
 

11 
 

från hyresvärd Dansens Hus och att Dansmässan inte nyttjade lokalerna på 
KulturhusetStadsteatern. Föreningen hade också fler studiobokningar än vad vi beräknade 
för. DC Sthlm planerar för att fortsatt fokusera på att bedriva och utveckla DC Sthlm 
verksamhet i enlighet med föreningens ändamål.  
 
 
 
 
 
Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust 
 
Styrelsen föreslår att 2020 års plusresultat om 185 461 kr kr balanseras på följande vis:   
 
 
Balanseras i ny räkning    185 461 kr 
Summa                                                 185 461 kr  
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. SEK.

Verksamhet
Allmänt om verksamheten

Danscentrum Stockholm är en centrumbildning organiserad som ideell förening och grundades 1971. 

det fria dansområdet.  DC Stockholm har kontor på Barnhusgatan och en studio på Jungfrugatan 7B
på Östermalm samt disponerar två studior vid Dansens Hus/Klotet. DC Sthlm har konsten i fokus vilket

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.

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. 

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 grund-
förutsättningarna samt stimulera utveckling. 
DC Sthlm har i år verkat i över 45 år och har ca 200 medlemmar.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

DC Stockholm har ingått nytt kontrakt med fastighetsbolaget Kvalitena där man nu endast disponerar 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. 

i fortsatt projektering för att gå in i fas 3.

Detta plusresultat är på grund av erhållna krisstöd från Stockholm stad samt Region Stockholm, samt en 
stor hyresreducering från hyresvärd Dansens Hus och att Dansmässan inte nyttjade lokalerna på
Kulturhuset Stadsteatern. Föreningen hade också fler studiobokningar än vad vi beräknade för.
DC Sthlm planerar för att fortsatt fokusera på att bedriva och utveckla DC Sthlm verksamhet
i enlighet med föreningens ändamål. 

Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat 185 -565 220 31 185
Resultat från finansiella inve 0 0 0 -3 -1
Årets resultat 185 -565 220 28 185

Ekonomisk ställning

Definitioner

tillgångar i balansräkningen)

Värdesäkring av eget kapital (%) - uppgiften beräknas som årets resultat dividerad med ingående eget 
kapital

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

Danscentrum Stockholm är en medlemsorganisation för professionella koreografer och dansare inom

gör att vi värnar om de verksamma koreograferna och dansarnas arbetsvillkor för att bedriva verksamhet. 

DC Sthlm ska verka för att konstens egenvärde, konstnärlig kvalitet och kulturell mångfald sätts högt

Bildning och fortbildning utgör en viktig del i verksamheten. DC Sthlm är dedikerade för att skapa

 

Dansmässan genomfördes digitalt. Projektfas 2 för Danskvarteret slutfördes och resulterade

DC Sthlm noterat ett positivt resultat för 2020 om 185 461 kr.

4 226 3 796 4 209 4 521 4 354
-4 039 -4 361 -3 989 -4 490 -4 169

Eget kapital – företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder

Soliditet (%) - uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen(totala
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Belopp i kr Not 2001-2012 1901-1912

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2

Nettoomsättning

Summa verksamhetens intäkter

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader för varor, material och vissa inköpta tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader 3

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 0 0

Summa rörelsekostnader

VERKSAMHETSRESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande intäkter -713

Summa finansiella poster -713

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT

4 225 646 3 796 093

4 225 646 3 796 093

-445 189 -800 050

-1 960 385 -2 107 809

-1 633 898 -1 453 531

-4 039 472 -4 361 390

186 174 -565 297

-1 251

-1 251

185 461 -566 548

185 461 -566 548
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TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

102 050 306 035
57 338 18 528

171 144 123 518
330 532 448 081

974 291 190 228
974 291 190 228

1 304 823 638 309

1 304 823 638 309
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 4

Årets resultat
Balanserat kapital

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-239 868 -566 548
185 460 326 680
-54 408 -239 868

515 002 464 739
121 934 72 956
722 295 340 482

1 359 231 878 177

1 304 823 638 309
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Not 1.Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2. Intäkternas fördelning 2020 2019

Verksamhetens nettoomsättning fördelar sig 
följande

KUR/Riks
KUR/Daglig träning
Stockholms stad/Dansmässan 0
KUR/Dansmässan
SLL Dansmässan 0
Stockholms stads bidrag
Lönebidrag 0 0
Stockholms läns landsting
Övriga erhållna bidrag * 0 0
Övriga intäkter *
Daglig träning, träningskort

* varav medlemsavgifter  110.650 (föregående år 100.100). Övriga intäkter utgörs bland annat av studiohyror.

Not 3. Medelantalet anställda
2001-2012 1901-1912

Medelantalet anställda 4 2
Kvinnor 3 1
Män 1 1

Not 4. Eget kapital ideell förening

Balanserat Totalt
kapital eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

Not 5. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga 

1 132 244 1 180 900
575 000 575 000

100 000
400 000 400 000

100 000
460 000 350 000

650 000 200 000

913 152 653 745
95 250 236 448

4 225 646 3 796 093

-239 868 326 680

185 461 -566 548
-54 407 -239 868

30 729 40 814
9 655 12 824

681 911 286 844

722 295 340 482
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Bilaga 1  
 
Medlemmar 2020 

Enskilda medlemmar 
2020 
192 st 

162 st kv- 33 m 

2019 
182 st 
154kv –  28m 

2018 
165st 
139kv – 26m 

Juridiska medlemmar  
2020 
40 st 

2019 
39st 
31kv – 8m 

2018 
31st 
24kv – 7m 

Stödmedlemmar 
2 st 

2019 
 
2st 
1 m – 1 m 

2018 
2st 
1 m – 1 m 

Hedersmedlemmar 
5 st 
 

2019  
5 st 

2018  
5 st 
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