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Verksamhetsberättelse 2018   

Danskvällarna  

Föreningen har under året genomfört 29 danskvällar på Hägerstensåsens medborgarhus. Av 

dessa har vi haft instruktörer 23 kvällar, övriga 6 kvällar har varit danskvällar. De allra flesta 

kvällar har vi också haft glädjen att få dansa till levande musik. Året inleddes med en danskväll 

då Stockholms spelmanslag stod för fin och omväxlande musik. Året sista danskväll inleddes 

med glögg och pepparkakor följt av konsert med fin sång och musik med Lena och Mårten 

Hellquist samt Maria Ehrman och Bengt Mattson. Efter fikat bjöds på fin och medryckande 

dansmusik. Kvällarna har under året varit välbesökta.  

Styrelse och övriga funktionärer 

Föreningens årsmöte hölls den 22 februari med val av styrelse och övriga funktionärer.  

Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Britt Schönning ordförande, Kerstin Dürr vice 

ordförande, Manne af Klintberg sekreterare, Anders Pettersson kassör, Viveca Loman 

programansvarig, samt två styrelsesuppleanter Christina Trapp och Mia Gustafsson. Vid 

årsmötet avgick Bosse Rydh och Monica Söderberg. Bosse har fortsatt att sköta om våra 

utskick via mail till alla medlemmar och övriga som anmält intresse för Polskedansarnas 

verksamhet.  

Årets festkommitté har bestått av Lars-Erik Blomgren, Elisabeth och Björn Brickstad.  

Christina Trapp har varit styrelsens kontaktperson med festkommittén.  

Göran Målquist har varit revisor och Fredrik Bruno revisorssuppleant.  

Valberedning har bestått av Walter Dürr och Kerstin Nordfors.   

Lars-Erik Blomgren har ansvarat för att hålla vår hemsida Polskedansarna.se uppdaterad.   

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten.   

Ekonomi  

Föreningens ekonomi är fortsatt god även om hyreshöjningar för vår lokal ständigt hotar. 

Årsavgiften för 2018 har varit 300 kr/år resp. 150kr/höstterminen, kvällsavgiften för 

medlemmar 50 kr och icke medlemmar 80 kr enligt beslut på höstmötet 2017.   

På höstmötet som hölls den 1 november 2018 beslöts om oförändrade avgifter för 2019. 

Årets resultat och aktuella tillgångar beskrivs i den ekonomiska redovisningen. 

Medlemmar  

Vid årsskiftet 2018-2019 hade föreningen totalt 95 medlemmar varav 2 hedersmedlemmar. 

Föreningen har under året fått ett antal nya medlemmar, dock har lika många medlemmar 

valt att avsluta sitt medlemskap, så därmed är antalet medlemmar konstant.  
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Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde 

Även i år fick vi tillgång till Skarpnäcks koloniträdgårdsförenings trevliga festlokal och 

utedansbana vilket vi tackar Gudrun Fors för. Denna gång blev försommarfesten en riktigt 

”högsommarfest” med varmt och fint väder.  Tack vare värmen kunde vi dansa hela kvällen på 

dansbanan till Maria och Mikael Sjögrens fina musik. I pausen bjöds på knytkalasets många 

olika rätter och kvällen avslutades med fika och hemlagad rabarberpaj. 

Nybörjarkurs under hösten 

Under hösten har en nybörjarkurs pågått under tio veckor. Dansledare har varit Kerstin och 

Walter Dürr, Ing-Mari Rapp och Bengt-Åke Olsson samt Manne af Klintberg. Alla tio gångerna 

har olika spelmän bidragit med musik, vilket varit mycket uppskattat. En viktig 

framgångsfaktor har också varit de kunniga dansare som deltagit som hjälpdansare. En 

påbyggnadskurs planeras inför 2019 och förhoppningen är att detta ska leda till att fler 

upptäcker tjusningen i att dansa polskor och gärna kommer och dansar med Polskedansarna.  

Information och marknadsföring  

Tre medlemsbrev (vår, höst & jul) och två programblad (vår & höst) har skickats ut.   

Lars-Erik Blomgren har uppdaterat dansprogram och annan information på vår hemsida 

(Polskedansarna.se). Information om danskvällarna har också funnits med i danskalendern på 

Dansglad.se. I Facebook-grupperna ”Folkmusik i Stockholm” och ”Vi som dansar polskor” har 

Ann Hoffman informerat och bjudit in till våra danskvällar. Föreningen finns nu även med på 

Polskmärkesuppdansningens hemsida (polskdans.com) med under fliken ”Börja 

dansa/Föreningar”.  

Bosse Rydh har informerat om Polskedansarnas aktiviteter och andra liknande aktiviteter via 

email.  Programmet har även spridits på olika ställen i Stockholms omnejd där polskedans 

förekommer.  

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

som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet. Vi tackar särskilt för alla önskemål om 

danser, instruktörer och spelmän som har varit till stor hjälp när vi sätter samman kommande 

terminers program. Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår 2019.  

Polskedansarnas styrelse januari 2019 

   

Britt Schönning  Kerstin Dürr        Viveca Loman Anders Pettersson  

 

Manne af Klintberg  Christina Trapp    Mia Gustafsson 


