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Verksamhetsberättelse 2014
Danskvällarna
Föreningen har under året genomfört 29 danskvällar på Hägerstensåsens medborgarhus.
Våra danskvällar har även detta verksamhetsår varit välbesökta. Årets rekord var 60 deltagare
under en instruktionskväll. Rekordet sattes den 18/9 då P-O Pettersson & Els-Mari Frisk från
Östersund tog över ledartröjan med sin instruktion av Gammelvänster från Oviken och Polska från
Mattmar till musik av Anders Hällström.
Nya musiker för året var Anna Karlsson, Johanna Norgård, Elin Jonsson och Anna Rubinsztein, fyra
fiolspelande tjejer från musikhögskolan med värmlandsmusik som specialitet.
Vid våravslutningen spelade i år Stockholms spelmanslag och vid julavslutningen underhöll Ulrika
Gunnarsson och Anders Löfberg med härlig sång och musik.
Styrelsen
Styrelsen har under 2014 bestått av Kerstin Dürr ordförande, Kerstin Nordfors sekreterare,
Anders Pettersson kassör, Bosse Rydh info ansvarig, Viveca Loman programansvarig, samt en
styrelsesuppleant: Christina Trapp. Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten.
Föreningens årsmöte hölls 13-02-13 och höstmötet 13-11-06.
Övriga funktionärer
Årets festkommitté har bestått av Lars-Erik Blomgren, Christina Trapp samt Elisabeth och Björn
Brickstad. Göran Målquist har varit revisor och Fredrik Bruno revisorssuppleant. Valberedning var
Manne af Klintberg och Kjell Lindgren. Lars-Erik Blomgren har under året skött vår hemsida
Polskedansarna.se till allas stora belåtenhet.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god varför höstmötet beslutade att behålla årssavgiften på 250 kr
oförändrad. Vid årsmötet beslutades att höja kvällsavgiften med 10 kr för att ha råd till fler
kvällar med levande musik.
Medlemmar
Vid årsskiftet 2014-2015 hade föreningen totalt 95 medlemmar varav 2 hedersmedlemmar.
Våra 2 hedersmedlemmar är: Eva Jakobsson och Mats Kullander.
Föreningen har fått 5 nya medlemmar och 1 ”återvändare” under året.
Uppdaterad medlemslista skickas varje år ut i samband med julbrevet.
Vårfesten
Traditionsenligt hölls årets vårfest på Skarpnäcks koloniträdgårdsområde. Även i år kunde vi dansa
ute och för den härliga dansmusiken stod Eva Elmstedt Frisk och P-O Steneryd. Kvällen blev mycket
lyckad med härlig dans och mycket god mat på den gemensamt hopsatta buffén.
Norsk-svensk dansdag/kväll
Under året inleddes ett samarbete med Stockholms spelmanslag om en planerad Norsk-svensk
dansdag/kväll. På grund av vattenskada i bokad lokal fick dock evenemanget skjutas upp till
kommande höst och kommer att hållas på Hägerstensåsens medborgarhus den 21/11.
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Information och marknadsföring
Tre medlemsbrev och två programblad har skickats ut med post eller e-post till samtliga
medlemmar. Programmet och annat material finns också på vår hemsida (Polskedansarna.se)
Bosse Rydh håller oss fortsatt uppdaterade och sänder regelbundet via e-mail information både
vad gäller våra torsdagskvällar och annat kul som händer. Vårt program finns också att hitta i
danskalendern på Dansglad.se.
All vår info sänds dessutom ut via Tuija Keskinens e-postlista (folkmusik.info@gmail.com). Styrelsen
ser till att våra program sprids på samtliga ställen i Stockholms omnejd där polskedans förekommer
och vi uppskattar all hjälp vi får.
Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar och andra som hjälper till att göra Polskedansarna
till den blomstrande förening som den faktiskt är och ser med glädje fram emot kommande
verksamhetsår. Vi vill också tacka alla instruktörer och spelmän för gott samarbete och för att ni
så generöst ställer upp för oss.

Polskedansarnas styrelse februari 2015

Kerstin Dürr

Viveca Loman

Anders Pettersson

Bosse Rydh

Kerstin Nordfors

Christina Trapp
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