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Hej alla glada polskedansare! 

 
Ännu ett år i Polskedansarnas historia har gått till ända. Detta år har varit det hittills 

mest framgångsrika om vi ser till antalet besökare under våra danskvällar. Höstens 

medel ligger på 41 medlemmar/kväll, ett fantastiskt bra resultat! Vi är så glada att så 

många vill vara med och dansa med oss i Polskedansarna. Vi vill också tacka alla spelmän 

och instruktörer som villigt och proffsigt ställer upp och delar med sig av sitt kunnande. 

Nu är det dags att presentera ett nytt program för våren. Vi har lyckats tillfredsställa 

många önskemål från medlemmar, se asterisk i programmet. Vi har också försökt att ha 

spelmän så många kvällar som möjligt då detta är ett klart önskemål från deltagarna och 

en klar framgångsfaktor för föreningen. Många instruktörer uttrycker också sin 

tacksamhet över att få instruera med hjälp av duktiga spelmän. 

Ny för våren är durspelaren Alice Fors som kommer till oss en ”danskväll i Arne Modéns 

anda”. Vi kommer också att gästas av Maria spelmanslag för första gången.  

Vid vårens kakbuffé kommer vi att få dansa till den populära gruppen Leontines 

som har lovat oss en kväll med mycket Värmländskt, Finnskog mm, men även lite lugnare 

danser. 

Våren startar med en danskväll 14/1 då vi får dansa till Dalaföreningen spelmanslag.  

 

Ekonomi. 

Höstmötet bestämde att behålla oförändrad årsavgift och kvällsavgift.  

Vi passar här på att påminna er alla om att betala årsavgiften, 250 kr, före den sista 

januari eftersom vi ska betala avgift för vår lokal senast detta datum.  

Årsavgiften betalas in till postgiro 47 39 32- 2.   

                                     

Medlemmar. 

Nu vid årsskiftet är vi 96 medlemmar i föreningen.  

Följande medlemmar hälsas välkomna som nya/återvändande medlemmar i föreningen: 

 

Annika Nilsson 
Ulla-Maria (Mia) Gustafsson 
Jesper Simonsen 
Jens Knak 
Antonia Jacobaeus 
Alfred Voldum 
Viveka Grut Lillieros 
Anna Wahlsten 
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21/11-2015  Norsk-svensk dansdag/kväll 

Evenemanget med den norsk-svenska dansdagen den 21/11, ett samarbete mellan 

Polskedansarna och Stockholms spelmanslag, blev en alltigenom lyckad tillställning. 

Duktiga instruktörer och spelmän gjorde att såväl dans- som spelkurser uppskattades 

mycket av kursdeltagarna. Den efterföljande danskvällen blev välbesökt. I fiket fanns 

smörgåsar och mycket gott som föreningarnas medlemmar bidragit med. Birgit gjorde 

ett jättejobb som organisatör av kvällens fik. Hon fick god hjälp av medlemmar ur båda 

föreningarna. Karin och Ellges dotter Linnea måste särskilt omnämnas för sin utmärkta 

insats i detta sammanhang. Evenemanget gav en liten vinst att dela lika mellan 

föreningarna. Den kommer för Polskedansarnas del att användas i samband med lite 

dyrare arrangemang. Vi hoppas kunna fortsätta vårt samarbete med liknande 

tillställningar då och då i framtiden. 

Årsmöte 11/2 2015  

Den som har eventuella motioner till kommande årsmöte ska enligt stadgarna lämna dem 

till styrelsen före årsskiftet.  

Du som har synpunkter på styrelsens sammansättning eller är sugen på att vara med kan 

ta kontakt med vår valberedning som även i år består av Kjell Lindgren och Manne af 

Klintberg.  

 

E-post/hemsida. 

Du glömmer väl inte att meddela Bosse om du ändrar eller har ändrat mejladress eller 

andra uppgifter? Kolla medlemslistan. 

Om du inte redan har gjort det; anmäl dig till Bosse.Rydh@swipnet.se, så får du program 

och annan information som Bosse regelbundet skickar ut.  

Lars-Erik fortsätter att sköta vår hemsida Polskedansarna.se. Där kan du hitta det 

mesta som rör föreningen och en hel del annat. Vårt bildarkiv uppdateras regelbundet 

tack vare Kerstin Nordfors. 

 

Vi hoppas på ännu ett år med högt deltagarantal. Ju fler vi är desto bättre program kan 

vi göra!  Kul att många hör av sig med önskemål. Fortsätt med det, det lönar sig förr 

eller senare. Bosse kommer att förvarna innan sista chansen kommer att påverka 

kommande termins program. 

     God Jul och Gott Nytt År !      

          önskar Styrelsen 
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