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Hej alla glada polskedansare!
Så är det snart jul igen och vi har dansat oss igenom höstens program. Vi har som
vanligt fått många tillfällen att dansa till duktiga instruktörer och lyssna till fantastiska
spelmän. Tyvärr har trenden med ständigt ökande antal besökare brutits och vi har
under höstens danskvällar varit något färre än de senaste åren. Vi i styrelsen hoppas att
det är en tillfällig nedgång och att vi under vårens danskvällar ska bli fler igen.
Styrelsen har nu under Vivecas ledning satt ihop vårens dansprogram. Vi tackar för alla
önskemål som kommit från medlemmar och hoppas att resultatet ska falla så många som
möjligt på läppen. Vi är så glada åt alla duktiga instruktörer och proffsiga spelmän som
så välvilligt ställer upp för oss under våra torsdagskvällar, en del trots lång färdväg.
Våren startar den 12/1 med en danskväll då vi får dansa till dalaspelmännen Stina
Brandin och Magdalena Eriksson. Härliga Bodapolskor utlovas men även annat dansvänligt
ur tjejernas repertoar.
Musik vid vårens kakbuffé är ännu så länge inte riktigt klar men styrelsen utlovar en
kväll utöver det vanliga.
Ekonomi
Höstmötet beslutade även år 2017 behålla oförändrad årsavgift och kvällsavgift.
Förhandlingar pågår dock om hyreshöjning på Hägerstensåsen, sannolikt kommer hyran
att höjas i etapper. Vi behöver hitta på något sätt att kompensera för detta
ex: höja avgiften, leta bidrag, öka antalet medlemmar, bli fler under danskvällarna etc.
Fler förslag mottages tacksamt av styrelsen. Som enskild medlem kan du hjälpa till att
göra reklam för vår verksamhet och sprida vårt program.
Årsavgiften, 250 kr, ska betalas före den sista januari eftersom vi erlägger
terminsavgift för vår lokal senast detta datum. Årsavgiften betalas in på bifogade
inbetalningskort till postgiro 47 39 32- 2. Glöm inte att skriva ditt namn på talongen!
Medlemmar
Nu vid årsskiftet är vi 98 medlemmar i föreningen varav 2 hedersmedlemmar.
Vi hälsar följande nya/återvändande medlemmar välkomna:
Kristina Feldbaum
Roland Sandström
Kari Underdal Holm
Anna Janzon
Ingrid Nyman
Gun-Britt Tottie
Agneta Währner
Rune Hultén
Ulvi och Hans Ahlberg
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19/11-2016 ”kört etta”
För andra året i rad genomfördes ett helgevenemang i samverkan med Stockholms
spelmanslag. I år handlade helgen om Jösshärspolska och blev en lika uppskattad
tillställning som förra året. Inte mindre än 64 personer deltog i danskursen som leddes
av Anna Öberg och Anton Schneider. Spelkurserna under lördagen och söndagen var
välbesökta och leddes av Mats Berglund och Fredrik Lundberg. Till danskvällen dök
ytterligare ca 55 dansare upp för att få möjlighet att dansa till dessa härliga spelmän
och till Stockholms spelmanslag som turades om med värmlänningarna att spela till dans.
Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att göra detta evenemang möjligt!
Årsmöte 16/2 2016
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 i år utgörs av och Agneta Wärner 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 ser fram mot en härlig dansvår tillsammans och hoppas att vi får se så många av er
som möjligt på dansgolvet. Styrelsen hoppas att ni hör av er med önskemål och
synpunkter inför framtiden. Bosse kommer att förvarna innan sista chansen kommer att
påverka kommande termins program.

God Jul och Gott Nytt År !
önskar Styrelsen

