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Verksamhetsberättelse 2016 
 

Danskvällarna 

Föreningen har under året genomfört 28 danskvällar på Hägerstensåsens medborgarhus. Av 

dessa har vi haft instruktörer 22 kvällar, övriga kvällar har varit danskvällar. Våren 

avslutades med en härlig danskväll med Leontines kapell. Hösten avslutades med att vi 

gästades av Täby spelmansgille som bjöd på ett spännande musikquiz och på fin dansmusik. 

Deltagarantalet har varit något förre än under föregående år men det var ju ett rekordår 

att jämföra med.  

Styrelsen 

Styrelsen har under 2016 bestått av Kerstin Dürr ordförande, Kerstin Nordfors 

sekreterare, Anders Pettersson kassör, Bosse Rydh ledamot och PR ansvarig, Viveca Loman 

programansvarig, samt två styrelsesuppleanter Christina Trapp och Monica Söderberg. 

Styrelsen har under året haft protokollförda möten. Föreningens årsmöte hölls 11 februari  

och höstmötet den 3 november.  

 

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 Agneta Währner. Lars-Erik Blomgren har under 

året skött vår hemsida Polskedansarna.se till allas belåtenhet.  

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt god varför höstmötet beslutade att behålla samtliga 

avgifter. Årsavgiften är alltså fortsatt 250 kr/år och kvällsavgiften är 50 kr för 

medlemmar, 70 kr för gäster och 30 kr för studerande.  

 

Medlemmar 

Vid årsskiftet 2016-2017 hade föreningen totalt 98 medlemmar varav 2 hedersmedlemmar,   

Eva Jakobsson och Mats Kullander. Föreningen har fått 10 nya medlemmar under året.  

Uppdaterad medlemslista skickas varje år i samband med vårbrevet och julbrevet. 

 

Vårfesten 

Årets kolonifest genomfördes traditionsenligt i Skarpnäcks koloniträdgårdsförenings 

trevliga festlokal. Spelade gjorde Stina Brandin och Magdalena Eriksson. Med spelmän i 

öppet fönster och dansbana under tak kunde vi dansa ute trots att vädret inte visade sig 

från sin bästa sida.  

 

Värmländsk dansdag/kväll  

Den 19/11 genomfördes ett nytt evenemang i samverkan med Stockholms spelmanslag.  

Den här gången handlade det om Jösshäradspolska i spel och dans. Anton Schneider och 
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Anna Öberg ledde danskursen under dagen och Fredrik Lundberg och Mats Berglund 

ansvarade för spelkurs. Under kvällen spelade Mats, Fredrik och Stockholms spelmanslag 

till dans. Tillställningen blev mycket lyckad och såväl kurser som efterföljande danskväll 

var välbesökta.  

 

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 regelbundet uppdaterade via e-mail både vad gäller våra 

torsdagskvällar och annat kul som händer. Vårt program finns också att hitta i 

danskalendern på Dansglad.se.  

Styrelsen ser till att våra program sprids på samtliga ställen i Stockholms omnejd där 

polskedans förekommer. Vår medlem Ann Hoffman har också sett till att bjuda in till våra 

danskvällar på Facebook-gruppen Folkmusik i Stockholm. 

 

Styrelsen vill uttrycka ett STORT TACK till alla funktionärer, instruktörer, spelmän och 

dansare som på olika sätt bidrar till föreningens verksamhet. Vi ser fram emot ett nytt 

verksamhetsår 2017. 

 

 

 

Polskedansarnas styrelse februari 2017 

 

 

 

 

 

Kerstin Dürr       Viveca Loman                    Anders Pettersson 

 
 

 

 

Bosse Rydh    Kerstin Nordfors 

 

 

 

 

Christina Trapp   Monica Söderberg 
 

 


