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Hej alla glada polskedansare! 
Nu lackar det mot jul igen och Polskedansarna har lagt ännu ett år till sitt numera 35- 

åriga föreningskap. Detta firades med en uppskattad danskväll där gruppen Skuv stod 

för dansmusiken. I pausen firade vi med tårtkalas och Skuv framförde en nykomponerad 

polska till föreningen. Vi tackar så mycket för den. 

Annars har detta dansår framskridit som vanligt. Under våren var det lite färre 

deltagare än vanligt men nu i höst har det varit bra anslutning för det mesta.  

Ett par gånger har vi blivit utan instruktörer pga. sjukdom och trafikhinder. Tack och 

lov var dock spelmännen på plats så vi kunde genomföra kvällarna ändå med gemensamma 

insatser från flera av föreningens medlemmar. 

Som vanligt har det gått bra att få tag i instruktörer och vi har ovanligt många kvällar 

med mycket duktiga spelmän i vårens program. Viveca är en fena på att pussla ihop 

kvällarna med instruktörerna och Kerstin har bra tumme med musikerna. Nytt för i år är 

att vi har infört kvällar med instruktion fram till paus följt av fri dans och möjlighet att 

dansa med instruktörerna. Vi har försökt att bemöta de önskemål om instruktörer och 

spelmän som har inkommit och tackar så mycket för dem. Vårens program distribueras 

till samtliga medlemmar och andra intressenter i årets julutskick. 

Nya instruktörer för i vår är Kerstin Harvenberg och Malte Hermansson som kommer 

upp från Göteborg tillsammans med två spelmän, Ingela och Håkan Lindberg, för att 

instruera Gammal springdans från Hogdal Lommeland. 

Missa inte detta! 

 

Ekonomi 

Höstmötet beslutade att för år 2018 höja årsavgiften till 300 kr och kvällsavgiften för 

icke medlemmar med 10 kr till 80 kr och studerande till 40 kr. Detta på grund av att vi 

har fått högre hyra för vår danslokal. 

Årsavgiften, 300 kr, ska betalas före den sista januari eftersom vi erlägger 

terminsavgift för vår lokal senast detta datum. Årsavgiften betalas på postgiro  

47 39 32- 2. Glöm inte att ange ditt namn! 

Vi är tacksamma ju fler som väljer att bli medlemmar i föreningen eftersom vi betalar 

kvällshyran med medlemsavgiften. 

 

Diskussionskväll.  

En medlemsdiskussion genomfördes under hösten på grund av oro för ytterligare 

hotande hyreshöjningar. Det framkom bland annat önskemål om att föreningen ska 

försöka öka på medlemsantalet genom nybörjarkurser. Styrelsen har planer på att 

genomföra en sådan till hösten i samband med våra ordinarie torsdagskvällar.  

Tack alla medlemmar som kom med goda idéer och synpunkter. 
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Medlemmar 

Nu vid årsskiftet är vi 95 medlemmar i föreningen varav 2 hedersmedlemmar.  

Vi hälsar följande nya/återvändande medlem välkomna: Lena Lindgren,  

Björn Frostberg, Emma Lindqvist, Johanna Fritiofsson och Roland Seglare. 

 

Årsmöte 22/2 2018  

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

till styrelsen före årsskiftet.  

Årets valberedning, bestående av Walter Dürr och Kerstin Nordfors, är redan igång 

med sitt arbete. Du som har synpunkter på styrelsens sammansättning eller är sugen på 

att vara med kan ta kontakt med dem.  

 

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.  

 

Vi tackar alla som har engagerat sig i föreningens verksamhet på olika sätt, och ser 

fram mot allt roligt som står på vårens program. Styrelsen hoppas att ni fortsätter att 

komma med önskemål om innehållet under våra danskvällar. Detta är till stor hjälp när vi 

sätter ihop programmen. Vi kommer att förvarna när det är sista chansen att påverka 

kommande termins program. 

     God Jul och Gott Nytt År !      

          önskar Styrelsen 
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