
  

                                                  orgnr 80 24 05 -4101           i samarbete med    

 

    

                20190409 

 

Hej alla polskedansare! 
 

Roligt att så många kommer på våra trevliga torsdagsdanser. Vi har nu genomfört en stor del 

av vårens danskvällar, hittills i år har vi haft 13 torsdagsdanser med totalt nästan 500 besök 

av dansare. Det har varierat mellan de olika kvällarna från 25 deltagare till 51. Allra flest 

dansare drog Bodapolskor med instruktörerna Stig och Helen Eriksson och Knapp Karin som 

spelade. Kvar på programmet i Hägerstensåsen har vi nu bara kvar två torsdagskvällar i vår, 

passa på att dansa då och locka gärna med fler dansare. Ju fler som kommer desto trevligare 

och chans till fortsatt bra program trots att kostnaderna ökar. Än finns det plats på 

dansgolvet. Vi har inga torsdagsdanser i maj men vi får då se fram emot försommarfesten 

den 17 maj.    
 

Årsmötet 14 februari 2019 
Årsmötet 2019 leddes av Walter Dürr. Föreningens verksamhet och ekonomi ansågs vara i god 

ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

Manne af Klintberg hade avböjt omval, istället valdes Gunnar Wesley in som ny ledamot. 

Övriga funktionärer valdes om. Festkommittén kompletterades dessutom med Birgit 

Johansson samt Christina Trapp(sammankallande) och valberedningen med Henry Johansson. 

Styrelsen består nu av:  

       ordförande Britt Schönning, kassör Anders Pettersson,  

       programansvarig Viveca Loman tillsammans med Kerstin Dürr (vice ordförande) 

       ledamoten Gunnar Wesley (sekreterare) samt  

       suppleanterna Christina Trapp och Mia Gustafsson,  

Revisor är Göran Målqvist och revisorssuppleant Fredrik Bruno. 

Festkommittén består av: Christina Trapp(sammankallande), Lars-Erik Blomgren,  

                                          Elisabeth och Björn Brickstad samt Birgit Johansson 

Lars-Erik Blomgren fortsätter också med att ansvara för vår hemsida.  

Bosse Rydh kommer att fortsätta med att skicka ut information till intresserade dansare.  

Valberedningen består nu av: Walter Dürr, Kerstin Nordfors och Henry Johansson. 
 

Påbyggnadskurs 
Nu under våren pågår en påbyggnadskurs i polskedans. Den vänder sig till de som har prövat 

på de första grunderna i polskedans tidigare eller dansar gammeldans. Flera av deltagarna 

deltog i nybörjarkursen i höstas. Bland annat arbetar man med Bodapolska och Pols från 

Röros. Vi hoppas nu att flera av deltagarna fortsätter att dansa på våra ordinarie 

torsdagskvällar vilket också några redan gör. Stort tack till alla instruktörer, spelmän och 

hjälpdansare som bidrog till att kursen kunde genomföras på ett så bra sätt.  

Till hösten planeras ingen ny kurs, men det kan bli fler tillfällen senare. 
 

Danskväll och kakbuffé 25 april 
Vi fortsätter traditionen med kakbuffé och danskväll som avslutning på vårens torsdags-

danser. För dansmusiken står i år Söbiköllorna.  Som vanligt måste vi hjälpas åt med bakandet 

till kakbuffébordet. Du som vill bidra kan kontakta Christina Trapp som håller i trådarna för 
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arrangemanget tillsammans med festkommittén. Henne når du på danskvällarna, på 0708-

845747 eller Christina.Trapp@telia.com. Kvällen är förlängd till kl. 22.00 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 – 17 maj 
I år kommer årets försommarfest att äga rum på en ny spännande plats, hos Manne i 

Vretaberg. Olle af Klintberg och Anders Norén kommer att spela till dans på en nybyggd 

utedansbana, vid regn finns partytält. Det blir knytkalas som vanligt. Mer info kommer att 

skickas ut när dagen närmar sig, men se gärna till att reservera kvällen den 17 maj till fin 

dans och trevligt umgänge!  
 

Höstupptakt september 
Höstens verksamhet börjar redan den 5 september. Arbetet med höstens program pågår för 

fullt.  Mer info om höstprogrammet kommer till försommarfesten och kommer sedan att 

läggas upp på hemsidan samt skickas ut med mail till de som anmält sin mailadress till Bosse, 

bosse.rydh@tele2.se. 
 

Hemsidan  
Titta gärna in på vår hemsida, www.polskedansarna.se, där finns aktuellt dansprogram och en 

hel del annat, t.ex. mailadresser till oss i styrelsen, bilder och under ”fliken Dokumentarkivet” 

finns bl.a. info från årsmötet. Lars-Erik sköter vår hemsida på ett förträffligt sätt.  
 

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, 150 kr. 

Medlemsavgiften betalas in på postgiro 47 39 32- 2.  
 

En medlemsförteckning bifogas till de medlemmar som nu betalat medlemsavgiften till 

föreningen. Du som ännu ej har gjort det, betala gärna snarast. Ni som fått 

medlemsförteckningen kolla gärna att uppgifterna stämmer, kontakta Bosse om något 

behöver uppdateras. 

 

Skön vår och sommar önskar styrelsen! 
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