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Nu är det jul igen! 
 

Tänk vad fort ett år går, men vilket härligt dansår vi har bakom oss. Det avslutades med en 

konsert- och danskväll till Mikael och Maria Sjögrens fantastiskt fina musik.     

Ett litet minus har varit att något färre dansare har deltagit på torsdagskvällarna. Ofta har 

det saknats några damer/följare.  

Nu ser vi fram emot ett nytt fint dansår. Arbetet med vårens program har gått över 

förväntan. Vi i programgruppen kan bara buga och tacka alla duktiga instruktörer och 

fantastiska spelmän som utan vidare ställer sig till vårt förfogande. Vårens torsdagsdanser 

inleds med en ny bekantskap, spelmannen Anders Henriksson, som gör sig besvär att åka 

ända från Köpenhamn för att spela till dans hos oss. Anders, som är en av de relativt få 

spelmän som tilldelats Zornmärket i guld, spelar främst musik från Hälsingland och 

angränsande landskap.  På vår hemsida finns en länk till hans CV. 

En nyhet för våren är att vi har fått till ett samarbete med Erik Sahlströminstitutet i Tobo. 

Torsdagen den 5/3 kommer de ner till oss med sina dans- och spellärare samt säkert en hel 

del elever. Det blir en kväll med både instruktion och fri dans. Hoppas att vi blir många! 

Kerstin Harvenberg och Malte Hermansson är också på programmet till tröst för er som 

saknade dem i höstas då de var tvungna att lämna återbud pga. sjukdom. De har med sig de 

eminenta spelmännen Håkan och Ingela Lindberg. 

Vi är också mycket glada åt alla våra trotjänare både vad gäller instruktörer och spelmän 

som troget ställer upp för oss år efter år. 

Läs mer om vårens torsdagskvällar i bifogat program samt på www.polskedansarna.se. 

En försommarfest med knytkalas och dans planeras även i år. Vi siktar på slutet av maj i 

Skarpnäcks koloniområde, men inget är klart än så mer info kommer senare i vår. 

Vi hoppas att programmet lockar många av våra trogna dansare, men vi vill gärna bli fler. 

Hjälp till att sprida info om Polskedansarna och locka fler att pröva på. Kom med förslag på 

utveckling av vår verksamhet eller tips på hur vi kan informera om oss. I senaste numret av 

”Skeppisbladet” finns t.ex. en annons om Polskedansarnas verksamhet.  Hör av er till vår 

ordförande britt.schonning@gmail.com.  

 

Beslut på höstmötet - ekonomi  

Höstmötet beslutade att höja årsavgiften till 400 kr (halvår 200 kr). Detta p.g.a. kraftigt 

höjd hyra för lokalen som i första hand betalas med medlemsavgifter.   

Kvällsavgifterna behålls oförändrade 50 kr för medlemmar och 80 kr för gäster. 

 

Årsavgiften, 400 kr  

Årsavgiften betalas på postgiro 47 39 32- 2 betala gärna så snart som möjligt och senast 

före årsmötet 13/2. Glöm inte att ange ditt namn!  

Nya medlemmar: meddela adress, telefon och mejladress till bosse.rydh@tele2.se. 

Förändrade uppgifter ska också meddelas till Bosse. Detta så att vi kan hålla vårt 

medlemsregister uppdaterat.  En aktuell medlemsförteckning kommer att skickas ut till alla 

medlemmar under våren. Du som inte vill stå med på denna, meddela detta till Bosse.  

 

http://www.polskedansarna.se/
mailto:britt.schonning@gmail.com
mailto:bosse.rydh@tele2.se
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Årsmöte torsdagen den 13 februari 2020 

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

styrelsen före årsskiftet.  Årets valberedning består av Walter Dürr, Kerstin Nordfors och 

Henry Johansson. Du som har synpunkter på styrelsens sammansättning eller är intresserad 

av att vara med hör av dig till dem.   

 

E-post/hemsida  

Glöm inte att meddela Bosse om du ändrar eller har ändrat mejladress.  Om du inte redan 

har gjort det; anmäl mejladress till bosse.rydh@tele2.se så får du program och annan 

information som Bosse regelbundet skickar ut.  På vår hemsida www.polskedansarna.se finns 

bland mycket annat det aktuella dansprogrammet.  

Styrelsen hoppas att ni fortsätter att komma med önskemål om innehållet under våra 

danskvällar.  Maila dessa till viveca.loman@comhem.se. 

 

Vi tackar alla som har engagerat sig i föreningens verksamhet på olika sätt; alla duktiga 

dansinstruktörer och spelmän som bidragit med härlig musik samt inte minst alla dansare 

som bidragit till lyckade kvällar. 

Vi ser nu fram mot en härlig dansvår tillsammans och hoppas att vi får se 

många av er på dansgolvet!  
 

 

God Jul och Gott Nytt År!     

önskar Styrelsen 

 

 
 

 

 

En liten ytterligare påminnelse om medlemsavgiften: 

 

 
 

Medlemsavgift 400 kr (halvår 200 kr) 
Namn 

E-post 

 
adress 

telefonnr 

47 39 32-2 

Föreningen Polskedansarna 

 

mailto:bosse.rydh@tele2.se
http://www.polskedansarna.se/

