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Verksamhetsberättelse 2021
 

Kort sammanfattning av året  
 
Danscentrum Stockholms verksamhet har anpassats efter andra året med corona-pandemin. 
Organisationen och dess medlemmarna har drabbats hårt och DC Sthlm 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 föreningen disponerade sista året 
i stora studion 2021. 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 fortsatte DC Sthlm samarbetet med Dansens Hus om arvoderade 
residensprogram för att stötta medlemmarna. DC Sthlm arrangerade Dansmässan i 
november digitalt.  
 
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 negativa 
ekonomiska konsekvenserna för medlemmarna. Under året har Daglig träning genomförts 
dock med en deltagarbegränsning. DC Sthlm har vidare upplåtit kostnadsfri studiotid för 
medlemmar för individuell fysisk träning i danstudio (1 timme/vecka i mån av tid). 
 
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 under 
2021 sista året med en dansstudio på Jungfrugatan 7B på Östermalm. Fortsatt under 2021 
kunde 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 11 mars 2021 fick styrelsen följande sammansättning:  
Ledamöter: Linda Adami, Annica Styrke, Emelie Enlund, Malin Zimm, Mostafa Zahra, 
Jasmine Attié, Patricia Vazquez Iruretagoyena och Marvil Iglesias, suppleanter: Sindri 
Runudde och Madeleine Lindh. 
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Till valberedning utsåg årsmötet:  
Tina Eriksson Fredriksson, Philip Berlin och Cajsa Godée. 
  
Vid det konstituerande styrelsemötet 2021-03-16 utsågs:  
Linda Adami till styrelseordförande samt Sindri Runudde till vice ordförande och Emelie 
Enlund till vice ordförande. Emelie Enlund valdes till representant i Danscentrums Sveriges 
(riksorganisationens) styrelse.  
 
Den 13 april avsade Patricia Vazquez Iruretagoyena sin styrelsepost. 
 
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.  
 
Styrelsen har under 2021 har 12 st protokollförda styrelsemöten.  
7 januari, 28 januari, 18 februari, 11 mars, 16 mars, 13 april, 25 maj, 9 juni, 24 augusti, 28 
september, 26 oktober, 1 december, 
 
Medlemmar 
2021 var antal enskilda medlemmar  241(192), juridiska medlemmar 40 (40) och 
stödmedlemmar 2 (2), samt 5 (5) hedersmedlemmar. Totalt 281 (232) 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:  
Tove Dahlblom, verksamhetsledare 100% , Erik Linghede, projektledare/kommunikatör 50%, 
Camilla Eltell projektledare för Danskvarter 40%, Kai Ideström redovisningsekonom 20%, 
Josefine Alfredsson och Salem Desalegn 50 % vardera, Telka Sharro timanställd/värd daglig 
träning 15h/vecka. 
 
Antal årsverken på kansliet (personalens arbetsinsats omräknad till heltid) har varit 3,1 (3,1). 
På kansliet har under året 6 (5) kvinnor och 1 (1) män arbetat.  
 
 
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 
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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 mer akut krishantering till följd av 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, till våra medlemmar. DC Sthlm 
erbjuder 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 vid pandemins start flera arvoderade studioresidens för 
medlemmar. Detta samarbete har fortsatt under 2021. I 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 tekniker  
DC Sthlm arrangerar dagligen träning för yrkesverksamma dansare och koreografer i studion 
på Jungfrugatan 7b.  
 
Under året 2021 har följande coacher lett Daglig träning:  
Papis Faye, Toby Gunn, MWF, Peter Mills, Irene Hultman, Hanna Hedman, Sarah Stanley, 
Horacio Macucua, Eleanor Bauer, Alexander Dam, Charlotta Öfverholm, Marie Carrasco, 
Anna Pehrson, Elise Nuding, Knut Vikström Precht, Karin Jameson, Adriana Cubides, Erik 



 
    
 

6 
 

Ernstedt, Emma Rozgonni, Lee Brummer, Satoshi Kudo, Jennifer Lacey, Marcus Baldemar, 
Mohamed Y. Shika, Shai Faran, Sigal Zhouk, Cristina Caprioli, Linda Adami, Mona Namer, 
Linda Blomkvist, Marie Kaee, Patricia Vázquez Iruretagoyena, Yared Cederlund, Anna Grip.  
 
Daglig träning har ingått följande samarbeten under året:  
 
SKH - daglig träning i Balett med Shai Faran.    
My Wild Flag - daglig träning med Adam Seid Tahir, Maryam Nikandish,  
Netti Nüganen, Ofelia Jarl Ortega + med Vanessa Virta mf från insister space.  
Dansalliansen - Daglig träning och Workshop; Horacio Macucua, Deborah Hay, Tara Jade 
Samaya, Marie Kaae & Ildance (gaga) 
Devotion –Workshop med Didier / Tijo Aimé 
 
39 (42) coacher undervisade totalt under året.  
 
Totalt antal klasser:  
VT: 100 st  
HT: 74 st  
Total: 174 (184) 
 
Antal deltagare:  
VT: 959 st (598) 
HT: 589 st (868 st + sommar 255 st) 
Total: 1548 st (1721 st) 
 
Antal deltagare i snitt:  
Vt: 9,5 st  (9)   
Ht: 8 st  (9) 
 
Danscentrum Stockholm har under det senaste året gjort riktade insatser mot målgruppen av 
professionella dansare och koreografer från streetfältet men det är tydligt att det saknas kraft 
utan att ett separat ben av Daglig Träning utvecklas. I dagsläget för vi dialog med enskilda 
dansare och koreografer från fältet ihop med den nystartade föreningen "Gatuverket" om hur 
en framtida Daglig Träning för det expanderade streetfältet kan se ut. I slutet av året ansökte 
föreningen själva hos Kulturrådet för att etablera en egen plattform. 
 
Repetitionsstudior  
DC Sthlm har under 2021 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 
prioriteras de koreografer som har nya produktioner samt de som ska på turné och 
exempelvis måste repetera in nya dansare.  
 
67 (57) medlemmar bokade studio under året för repetitioner, workshops, auditions samt 
kursverksamhet. 38 (42) icke-medlemmar bokade studio under året. Totalt har DC Sthlm haft 
113 (99) studiobokningar.  
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Studiobokningar - Aktör/produktioner  
Koreografer/dansgrupper/verksamheter har hyrt studio för 39 st nya produktioner och för 12 
st produktioner som redan haft premiär. Totalt har 51 produktioner repeteras i DC Sthlms 
studios.   
 
Nyproduktion 
Elinor Tollerz Bratteby “A little bit Wet n a little bit Wild” 
Virpi Pahkinen Dance Company ”Vindvaka” 
Kristin Kåge ”Wip” 
Jenny Westring “Giselle” & ”Törnrosa” 
Luusi “Luusidorotiya” 
Ingrid Olterman / Ingrid Olterman Dans ”Bludderblad” 
Christina Tingskog Relativ Dansproduktion ”Regelverk - i tid och otid, Enigma” 
Magma Dans ”Från och med nu” 
KORDA Art in Motion Danskompani ” BARNETE - Koreograferad Bok” & ” Solo for Grande 
Piano” 
MELO Collective “MELOrum” 
Alice MacKenzie “Conversations with dancers” 
KAI-EN Butoh Company “Stone Breath” 
Pergah Co./ Lotta Gahrton Prod. “Red Alert” 
Claire Parsons “Lilla Svansjön” 
animi motus ”passersby (research)” , “n-e-t-w-o-r-k-i-n-g “ 
Melpo Mellz “Arbetsnamn” 
Therese Teo “ Taiji” 
Denise Holland Bethke “various” 
Satoshi Kudo  "I allt hon någonsin rört vid" 
Matilda Bilberg ”BYN” 
Fraternidad Suyay Bolivia ”Caporales” 
Minna Krook Dans ”OBS! Superviktigt” 
Örjan Andersson “Partita no 2 - sei solo” 
My Gren “Ingen title” 
Johanna Björnson “Balettgala2022” 
Stina Nyberg “Make Hay While the Sun Shines, film” 
Eugenia ”Ingen titel” 
Salsa King Sweden “Ingen title” 
Åsa Unander-Scharin/ Operamecatronica AB “The Conference of the Birds” 
Nea Landin “Arbetstitel” 
Malin Emmoth, Stockholm Higheelers  
Bolivia Yawar Mallku “Caporales 2022” 
Marika Renhuvud ” Ájttega” 
Ecstatic Dance Journey  
Lisa Janbell ”Lead us” 
Vogue session ”Session1” 
Kerstin Abrahamsson / IDKAdansproduktion ”Tona in -tona ut” 
Cassandra Arnmark ”Untangle Tangled Mind” 
Cassandra Arnmark ”Thoughts of Things That's Been” 
 
Befintlig produktion 
Kusi Castro ”Collaboration” 
Odissi Dansproduktion ”SMAK” 
Odissi Dansproduktion ”Bindu Sagar” 
Jardel De Sousa/De Sousa Dans och Samba De Sousa ” People och Homofobi” 
Emese Bengtsberg  
Alice MacKenzie “Clearings” 
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Rannhvi Mebius Jormin “Yellow - We’re Halfway There” 
Ulriqa Fernqvist/ Art of Spectra “RUM 444” 
Ulriqa Fernqvist/ Art of Spectra ”Transition” 
Rudina Hatipi ”Filter” 
Lotta Lundgren ” Leaves me breathless” 
Mia Hellberg ” ALIA” 
Framework ” Känslolabyrinten” 
Andersson Dance ”Partita no. 2 - sei solo” 
 
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. Nätverket ses 
varje månad. Arbetet har i sin tur påverkat verksamheten. Under Dansmässan följdes 
tidigare års seminarium "Att simma i ett hav av vithet" upp, men riktat till arrangörer med 
fokus på hur vi kommunicerar och använder språket. Seminariet/workshopen ”Språk och 
Inkludering” tog sin utgångspunkt i forskning och språkaktivism och fördjupade sig i frågor 
kring kommunikation kopplat till rasism och andra diskrimineringsstrukturer såsom 
könsidentitet och funktionalitet. 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 
En publikation kommer att skapas knuten till konferensen ”Post-dance-ing” från 2019 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. Projektet skulle ha slutförts under 2021, 
men har fått skjutas på och arbetet planeras att slutföras under 2022.  
 
 
Publik verksamhet   
Det publika perspektivet har under året till största del fått ställas in med anledning av corona-
pandemin. Viss verksamhet kunde realiseras för primärt för skolor under hösten.  
 
Christina Tingskog ”30 års jubileum” 
Helena Franzen ”Från och med nu” 
Clara Lee Lundberg/La bella maffia-produktion 
STOFF “Thoughts of Things that’s Been” 
STOFF “Botten upp” 
STOFF  “Moi-femme, je-femme” 
MY Wild Flag/ Adam Seid Tahir “several attempts at braiding my way home“ 
Company Afterclap – “Red hot Condition” (Samarbete Dansistan) 
 
Inför kommande års publika verksamhet har dialogen fortsatt för att kunna återupptas när 
restriktionerna lättas upp. Samarbetspartners är Dansistan, Cullbergbaletten, Stockholms 
konstnärliga högskola, MDT, Dansens Hus och festivalerna STOFF Fringe Festival och My 
Wild Flag.  
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Dansmässan 
I år pågick Dansmässan pågick 11-24 nov 2021. I år arrangerades Dansmässan endast 
digitalt och hela 25 konstnärskap presenterades. Plattformen för Dansmässan 
vidareutvecklades och sändes digitalt www.dansmassan.com. En digital förmedlingsyta 
”Dans:Kontakt” skapades också. Festivalens nuvarande koncept rymmer både mässa, 
samtal, utbudsdag, föreställningar. Dansmässan arrangerades i samarbete med Dansens 
Hus samt Danscentrum Norr, Väst och Syd.  
 
En urvalsgrupp tillsätts årligen och bestod 2021 av: Yared Tilahun Cederlund, Rani Nair, Lina 
Dahlgren och Olga Pettersson. 
 
Följande konstnärer presenterade som urvalsgruppens highlights: 
Big Wind ” Hovet” 
Eliisa Erävalo och Kaverikollektivet ” Mineralism/Mineralismi” 
Maria Naidu ” Figuren” 
Ofelia Jarl Ortega “Hegemony” 
 
Följande seminarium arrangerades: 
SEMINARIUM I  
Konstnärliga samtal med urvalsgruppens highlights 
Möt urvalsgruppens highlights; Big Wind, Eliisa Erävalo och Kaverikollektivet, Maria Naidu 
och Ofelia Jarl Ortega, i samtal om sina konstnärskap och aktuella föreställningar som 
presenteras under Dansmässan 2021. Moderator: Andria Nyberg Forshage, Skribent, 
Teoretiker och Poet. 
 
SEMINARIUM II Dansplan Sverige; regionala politiker ger sin syn på dansfältets hållbarhet 
och utveckling 
Till detta seminarium har politiker, på regional och kommunal nivå, vilka arbetar med 
kulturpolitiska frågor bjudits in för att ge sin syn på Dansplan Sverige och dansfältets 
hållbarhet och utveckling. Danscentrum Syd, Väst, Norr och Stockholm arrangerar 
tillsammans seminariet och varje medlemsorganisation har bjudit in två politiker var för att 
reflektera utifrån deras kulturpolitik på skrivelsen Dansplan Sverige.  
Moderator: Karin Inde, Ordförande för KLYS 
 
SEMINARIUM III Danskonsulenter – vad gör de egentligen? 
Under Dansplan Sverige-mötet i april såg vi att det fanns många frågor och 
missuppfattningar om arbetet med regional dansutveckling. Under detta panelsamtal 
redogörs vad en danskonsulent egentligen gör och visar också en helt ny film om 
danskonsulenternas arbete.Panelsamtal mellan fyra danskonsulenter från olika regioner: 
Kristina Flygare, dansutvecklare, Kalmar län, Claes Forsell Andersson, scenkonstkonsulent 
dansutveckling, Skåne, Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent, Västra Götalandsregionen och 
Johanna Ström, utvecklingsledare i dans, Region Örebro län.  Frågeställare: 
Elinor Tollerz Bratteby, dansare och Tanja Andersson, verksamhetskoordinator Danscentrum 
Väst. 
 
SEMINARIUM IIII/ Workshop: Språk och inkludering  
Är du arrangör, kommunikatör eller på annat sätt arbetar med dans och är intresserad av nya 
glasögon för att förhålla dig till språk och inkludering i din verksamhet? Seminariets tog sin 
utgångspunkt i forskning och språkaktivism och fördjupar sig i frågor kring kommunikation 
kopplat till rasism och andra diskrimineringsstrukturer såsom könsidentitet och funktionalitet. 
Leds av Yafet Lemessa, Mångkulturellt centrum. 
ta ett större hållbarhetsansvar? 
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Följande konstnärer/grupper visade utdrag/verk:  
Lambert och Lindström "Dansbad", Christina Tingskog/Relativ dansproduktion "Regelverk - 
Ja, ja, NEJ", Clarie Parsons CO "Lilla Svansjön", Gilda Stillbäck "Herr Kattzon och Lilla 
Morrhår, Minna Krook Dans "Krax, Krax", Dansintiativet "Hela havet stormar", Freestyle 
Phanatix "Beatbox Sensation", Räserbyrån "Färgernas ljud", Shake it Collaborations "SoS - 
stormar och strömavbrott", Danskompaniet Spinn "Hanna Felicia, Duo del Norte/Rubino 
"Echo", Elisabeth Raymond & Charlie Laban Trier "headbang", Ellard & Lech "Funeral", 
Lisen Pousette & Olivia Riviere "Dunkel", Mireia Pinol "U Stopia", Stina Nyberg "Make Hay 
While the Sun Shines", Bambam Frost "YES", Lisa Janberll "Lead us", Marcus Baldemar 
"Polari Speaking Sex", My Johansson "Dansogram" och Tove Klang "1x1”. 
 
Dansmässan samarbetade med Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram för att 
bjuda in internationellt verksamma curatorer; mässan besöktes digitalt av curatorer och 
programmerare.  
 
Totala unika besökare på den digitala mässan 
Festivalpass – streaming och besök: 102 st. 
Totala unika besökare på det digitala mässtorget: ca 1300 st. 
 
Danskvarteret  
DC Sthlm har under året 2021 fortsatt arbetet med projektet Danskvarter. Danskvarterets 
första fas genomfördes 2017-2018 då man samlade in resursbehov och synpunkter från det 
fria dansfältet 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 2021/2022. Under året har en arbetsgrupp 
med representanter från Dansistan/Cirkusistan, Dansens Hus, Dansalliansen, Gatuverket 
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, Folkets Hus och 
Fastighetsbolaget ABF.    
 
Projektet har letts av konsult Camilla Eltell. Under året 2021 beviljades vidare projektmedel 
för att ta Danskavarteret till nästa fas. 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 till rätta med detta har pågått sedan flera år tillbaka. Kansliet och styrelsen har 
genom omfattande arbetsinsatser fått ekonomin i balans sedan de två senaste åren. I syfte 
att stärka ekonomin, säkra kärnverksamheten och möjliggöra en verksamhetsutveckling har 
det under åren genomförts ett antal omorganiseringar på DC Sthlms kansli. 
 
Under 2021 arbetade följande personer på kansliet: Tove Dahlblom, verksamhetsledare 
100%, Erik Linghede, projektledare/kommunikatör 50%, Kai Ideström redovisningsekonom 
20% och Telka Sharro timanställd/värd daglig träning 15h/vecka. För projekten Danskvarter 
har Camilla Eltell arbetat 40 % under året och för projektet Dansmässan har Josefine 
Alfredsson och Salem Desarbetat 50 % mellan juni-december. 
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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 Danskvarteret.  
 
DC Sthlm noterat ett positivt resultat för 2021 om 183 316 kr. Föreningen hade fortsatt 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.  
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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. 

DC Stockholm har kontor på Barnhusgatan och en studio på Jungfrugatan 7B på Östermalm samt disponerar två studios vid
Dansens Hus/Klotet. 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 konstens egenvärde,

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

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Danscentrum Stockholm hyrde sista året dansstudion på Jungfrugatan 7B då kontraktet sagts upp. Föreningen hyr fortsatt
från och med 2020 kontor av Dansens Hus på Barnhusgatan 14 och vidare två studios av Dansens Hus, Klotet. 
Året har givetvis präglats av coronapandemin och dess restriktioner som medföljt. Vi hade dock fler studiobokningar än vi
budgeterat för, då många medlemmar har kunna hålla bra avstånd i stora studion.
Danscentrum Stockholm genomförde årets Dansmässa endast digitalt. Föreningen har också tagit vidare kliv i projektet Dans-
kvarteret för att skapa nya danslokaler i Stockholm.

Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat 183 185 -565 220 31
Resultat från finansiella inves 0 0 0 0 -3
Årets resultat 183 185 -565 220 28

Ekonomisk ställning

Definitioner

Resultatdisposition

Till årsmötets förfogande står
balanserad förlust
årets resultat
totalt

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt 

i ny räkning överföres
totalt

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Danscentrum Stockholm är en medlemsorganisation för professionella koreografer och dansare inom det fria dansområdet

konstnärlig kvalitet och kulturell mångfald sätts högt på agendan i kommunal, regional och nationell kulturpolitik.

DC Sthlm noterat ett positivt resultat för 2021 om 183 316 kr. 

4 371 4 226 3 796 4 209 4 521
-4 187 -4 039 -4 361 -3 989 -4 490

Eget kapital – företagets nettotillgångar, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder

Soliditet (%) - uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen(totala tillgångar i balansräkningen

-54 408 kr 
 183 316 kr 
 128 908 kr 

 128 908 kr 
 128 908 kr 
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Belopp i kr Not 2001-2012 2001-2012

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2

Nettoomsättning

Summa verksamhetens intäkter

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader för varor, material och vissa inköpta tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader 3

Summa rörelsekostnader

VERKSAMHETSRESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande intäkter -525 -713

Summa finansiella poster -525 -713

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT

4 370 611 4 225 646

4 370 611 4 225 646

-510 807 -445 189

-1 764 375 -1 960 385

-1 911 588 -1 633 898

-4 186 770 -4 039 472

183 841 186 174

183 316 185 461

183 316 185 461
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

151 650 102 050
16 410 57 338
52 407 171 144

220 467 330 532

819 278 974 291
819 278 974 291

1 039 745 1 304 823

1 039 745 1 304 823
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

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

-54 408 -239 868
183 316 185 460
128 908 -54 408

210 017 515 002
129 145 121 934
571 675 722 295

910 837 1 359 231

1 039 745 1 304 823
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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

Not 2. Intäkternas fördelning 2021 2020

Verksamhetens nettoomsättning fördelar sig 
följande

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

* varav medlemsavgifter  127 500(föregående år 110 650). Övriga intäkter utgörs bland annat av studiohyror.

Not 3. Medelantalet anställda
2021 2020

Medelantalet anställda 6 4
Kvinnor 5 3
Män 1 1

Not 4. Eget kapital ideell förening

2021 2020

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

Not 5. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Semesterlöner 84
Upplupna sociala avgifter 26
Övriga 

1 411 639 1 132 244
650 000 575 000

400 000 400 000

395 000 460 000

350 000 650 000

1 084 052 913 152
79 920 95 250

4 370 611 4 225 646

-54 408 -239 868

183 316 185 460
128 908 -54 408

30 729
9 655

571 565 681 911

571 675 722 295
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsmötet i Danscentrum Stockholm 

Org.nr. 802005-3909 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Danscentrum 

Stockholm för år 2021. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 

december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 

oberoende i förhållande till enligt god revisorssed i Sverige och har 

i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 

Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 

påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 

dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 

oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

 

 

 

 

 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 

och tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 

kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

samt stadgar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 

revision av styrelsens förvaltning för Danscentrum Stockholm för år 

2021. 

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 

Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 

i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 

föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 

relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Solna den dag som framgår av den elektroniska underskriften 

 

 

Patricie Weis 

Auktoriserad revisor 
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signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs
(Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk

e-legitimation.
Läs mer på https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering
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