
polskedansarna.ontheweb.nu
Programansvarig: Peter Bäverfalk 08-38 06 13 petbav@yahoo.se

Ordförande: Bebs Reybekiel 08-544 820 23 bebs@orda.se

Kära polskedansare!
God fortsättning på det nya året! Hoppas att alla är riktigt danssugna efter allt helgfirande. Som ni ser kan
vi presentera ett välfyllt vårprogram med mycket variation. De flesta borde väl kunna hitta någon favorit och
kanske något som lockar till nya upplevelser...

Oförändrade avgifter
Vi har ju haft goda besökssiffror de senaste säsongerna och det gör att ekonomin är stabilare än på länge.
Det har medfört att vi kan fortsätta med oförändrade avgifter enligt höstmötets enhälliga beslut. Medlems-
avgiften är 175 kronor för hela 2004. PG: 47 39 32-2. Inbetalningskort medföljer, glöm inte att skriva namn
och adress så vi vet vem som betalat. Kvällsavgiften är 30 kronor för medlem och 50 kronor för gäster, pre-
cis som förut.

Ny tid för kvällströtta

Däremot har vi på mångas önskemål kunnat tidigarelägga våra övningar och träffas nu 19.30 – 21.45.
Kanske fler kvällströtta orkar iväg till Årsta tack vare detta.

Ny- och omval
I februari är det dags för årsmöte igen och vi ska bland annat välja funktionärer för verksamhetsåret. Val-
beredningen har jobbat ambitiöst och redan nu finns förslag till ny styrelse. Det som fattas är i skrivande
stund  en medlem som vill delta i festkommittén. Kjell Lindgren som varit sekreterare i styrelsen har avböjt
omval men ställer upp i festkommittén. Där behövs ytterligare en person. Det behövs också en ersättare för
Annkersti Persson som avböjt omval till valberedningen. Tänk efter, vem skulle du vilja ha på dessa poster?
Kanske du till och med kan vara beredd att själv ställa upp och göra en insats för föreningen. Valberedningen
(där Johan Atmer och Lars-Erik Blomgren ställer upp för omval) uppskattar alla tips.
Valberedningen förslag till styrelse 2004, ordinarie ledamöter: Ordförande: Bebs Reybekiel, omval. Kassör:
Anders Pettersson, nyval. Programansvarig: Peter Bäverfalk, omval. Övriga ledamöter: Henry Johansson,
omval och Agneta Währner, nyval. Suppleanter:  Elisabet Fornander, omval. Monika Lindgren, nyval. Kom-
mentarer: Agneta Währner har varit suppleant under 2003. Monika Lindgren har varit kassör men avböjt
omval.  Revisorer: Ordinarie: Göran Målqvist, omval. Suppleant: Fredrik Bruno, omval.
Som föreningsmedlem kan du välja enligt valberedningens förslag eller nominera andra kandidater. Perso-
ner som föreslås bör vara vidtalade för att kunna väljas av årsmötet.

Nybörjarkurs
Om tillräckligt intresse finns blir det en kurs i polskedans för nybörjare och dansvana som vill utveckla tek-
nik, lyhördhet och samdans – med utgångspunkt i musik och kropp närmar vi oss några olika polskefor-
mer. Tio torsdagskvällar 19–20.30. 22 januari till och med 25 mars 2004. Det är Ulrika Högvalls som går
på Danshögskolan sista terminen och kursen blir hennes praktikarbete. Med sig har hon spelmannen Hanna
Wiskari som går på Folkmusikutbildningen på Musikhögskolan med sopransaxofon som huvudinstrument.
Kursavgift: 500 kronor per person, betalas kontant första gången.
Anmälan: (bindande) enskilt eller i par till: lars-erik.blomgren@comhem.se     08-33 95 03
Det finns fortfarande platser kvar. Du kanske känner någon som vill lära sig dansa polska?
Stockholm i januari 2004
Styrelsen genom Bebs


