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Hej alla glada polskedansare!
Nu har vi genomfört en stor del av vårens danskvällar, hittills i år har vi haft 11 torsdagsdanser med totalt ca 400 besök av dansare. Allra flest dansare drog vårens inledande kväll
med Stockholms spelmanslag då alla var riktigt sugna på att börja dansa igen efter
juluppehållet. Kvar på programmet i Hägerstensåsen är 4 fina kvällar i april, passa på att
dansa då. Vi har inga danser i maj men vi får då se fram emot försommarfesten den 1 juni.
Och ni som dansar dam, de senaste torsdagarna har vi haft fler som dansar kavaljer än dam, så
var inte rädda för att komma ensamma.

Årsmötet 22 februari
Årsmötet 2018 leddes av Kerstin Nordfors. Föreningens verksamhet och ekonomi var i god
ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Kerstin Dürr hade avböjt omval som ordförande, istället valdes Britt Schönning till ny
ordförande. Kerstin har varit ordförande i 12 år och betytt mycket för föreningen under alla
dessa år och fick ett stort tack för detta! Kerstin lämnar dock inte styrelsen utan kvarstår som
ordinarie ledamot. Bosse Rydh och Monica Söderberg hade båda avböjt omval. Istället valdes
Mia Gustafsson in som suppleant. Övriga funktionärer valdes om.
Styrelsen består nu av: ordförande Britt Schönning, kassör Anders Pettersson,
programansvarig Viveca Loman, ledamöterna Kerstin Dürr och Manne af Klintberg samt
suppleanterna Christina Trapp och Mia Gustafsson,
Revisor är Göran Målqvist och revisorssuppleant Fredrik Bruno.
Festkommittén omvaldes: Lars-Erik Blomgren, Elisabeth och Björn Brickstad.
Lars-Erik fortsätter också med att ansvara för vår hemsida.
Bosse Rydh kommer att fortsätta informera som adjungerad infoansvarig.
Även valberedningen omvaldes: Kerstin Nordfors, Walter Dürr.

Danskväll och kakbuffé 26 april
Vi fortsätter traditionen med kakbuffé och danskväll som avslutning på vårens torsdagsdanser. För dansmusiken står i år Nätt och Nytt. Som vanligt måste vi hjälpas åt med
bakandet till kakbuffébordet. Du som vill bidra kan kontakta Christina Trapp som håller i
trådarna för arrangemanget tillsammans med festkommittén. Henne når du på danskvällarna,
på 0708-845747 eller Christina.Trapp@telia.com. Kvällen är förlängd med en halvtimme till
kl. 22.15 så att vi ska hinna med att både dansa och fika. Kvällsavgiften är denna kväll
förhöjd med 30 kr men då ingår kaffe och kakbuffé.

Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde 1 juni
Årets kolonifest går av stapeln 1 juni. Maria o Mikael Sjögren kommer att spela till dansen
med start kl. 19. Vi fortsätter med knytisbuffé även i år. Det finns begränsade möjligheter till
uppvärmning så det är bra om det blir mest kalla rätter. Du tar själv med dig det du vill dricka
till maten. Däremot så kommer det att bjudas på te och kaffe. Delar av festkommittén kan
tyvärr inte vara med i år så vi hoppas på några frivilliga som kan hjälpa till med
arrangemanget, hör gärna av dig till Lars-Erik (lars-erik.blomgren@comhem.se) eller någon i
styrelsen. Vägbeskrivning/karta se nästa sida.
Hjärtligt välkomna!
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Höstupptakt 6 september
Höstens verksamhet börjar den 6 september med en danskväll.
Arbetet med höstens program pågår för fullt. Vi har fått in en hel del önskemål att plocka tips
ifrån. Det är nu framförallt Viveca och Kerstin med sina goda kontakter med dansinstruktörer
och musiker som ska pussla ihop ett fint program åt oss alla. Mer info om höstprogrammet
kommer på försommarfesten på kolonin.

Nybörjarkurs
Planering för en nybörjarkurs pågår. Vi hoppas att planerna går i lås så att vi kan starta en
nybörjarkurs till hösten. Även här hoppas vi kunna berätta mer på försommarfesten, sen
behöver vi alla hjälpas åt att sprida information om kursen. På kursen räknar vi med att vana
dansare kommer och dansar med nybörjarna. Frågan om detta ställdes på årsmötet och flera
visade intresse av att delta som hjälpdansare.

Medlemmar
Vi vill åter gärna slå ett slag för medlemskap i föreningen. Med aviserade höjningar av
kvällshyran är det viktigt att vi är många medlemmar eftersom medlemsavgiften förväntas
täcka lokalhyran. Du som besöker oss relativt regelbundet har ju igen det i reducerad
kvällsavgift (medlemmar betalar normalt 50 kr och gäster 80 kr).
Årsavgiften är 300 kr, men du som blir medlem nu till hösten betalar halv avgift.
Medlemsavgiften betalas in på postgiro 47 39 32- 2.

Skön vår och sommar önskar styrelsen!
Karta över Skarpnäcks koloniområde med platsen för försommarfesten
(se även Hitta.se resp. SL.se för att hitta hit t.ex. med buss från Gullmarsplan)
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