Verksamhetsplan för kalenderåret 2019
Den ideella föreningen Tango Rio Negro verkar för den Argentinska Tangon i Örebro
med omnejd sedan 2000.
Planerade verksamheter för 2019 är följande:
Terminskurser. Styrelsen planerar att erbjuda terminskurser på tre olika nivåer,
såväl vår- som hösttermin. Vi eftersträvar att främst engagera interna lärare till
nybörjar- och fortsättningskurserna. Vi planerar för konceptet med teman och olika
externa lärare till fördjupningskursen.
Helgkurser. Styrelsen planerar minst en helgkurs per termin och i samband därmed
milonga på lördagskvällen.
Praktika/praktilonga planeras att fortsätta regelbundet alla torsdagar från
september-maj. I största möjliga mån erbjuds en introduktion av vana dansare varje
torsdag. Planen är att fler personer leder intron, gör egna listor och ansvarar för
musiken på praktikan. Social dans anordnas på torsdagar under sommarperioden i
Stadsparken/Teaterladan.
Stöd till nybörjare. Styrelsen har målet att nybörjare ska stöttas för att därmed få in
fler nya dansare i föreningen. Förutom kursverksamheten ges en introduktion i
tangons grunder varje torsdag lämpad för nybörjare såväl som för vana dansare. Det
är av stor betydelse att vana dansare ger stöd till nybörjare.
After Shopping Tango. Styrelsen planerar After Shopping Tango under förutsättning
att en lämplig lokal kan ordnas. Förhoppningen är att konceptet ska locka många
dansare och bli ett regelbundet inslag i Örebros dansliv.
Danskurs i Mariedamm i sommartid. Styrelsen siktar på att kunna återkomma med
den populära danshelgen i Mariedamm.
Milonga Noviembre. Styrelsen hoppas på att återigen kunna genomföra Milonga
Noviembre i november månad.
Medlemsinflytande/medlemsaktivitet. Styrelsen har som mål att stimulera fler
medlemmar att delta i olika arbetsuppgifter. Många uppgifter bör ligga på andra än
styrelsemedlemmar. Ett brett och delat engagemang gör föreningen starkare. Den

enkät som delats ut ska ligga till underlag för fortsatt utveckling av
medlemsinflytande/medlemsengagemang.
Styrelsen planerar att sprida medlemsinformation genom i första hand hemsida,
facebookgrupp, medlemsbrev och medlemsmöten. I övrigt kommer styrelsen att
genomföra sedvanliga administrativa uppgifter såsom bokföring och protokollförda
styrelsemöten.
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