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Hej alla glada polskedansare, medlemmar och vänner!
Äntligen verkar våren vara på väg. Här vid Ågestasjön är vårfåglarna på gång. Bofinkar, 
starar, sädesärlor tofsvipor m.m. har skådats. Tubkikaren har placerats i vardagsrumsfönstret.
Första perioden av vårens danssäsong var vi i medeltal något färre än under hösten men nu på 
senare tid har deltagarantalet ökat igen. Vi antar att det var vargavintern som fick en del att 
välja att stanna hemma och svepa in sig i en filt i stället för att ge sig ut i kyla och halka. Flera 
roliga danskvällar återstår dock och vi hoppas de blir välbesökta. 

Årsmötet 2010-02-11
Årsmötet genomfördes stadgeenligt under ledning av Kjell Lindgren. Föreningens verksamhet 
och ekonomi konstaterades vara ”i god kondition” varför styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
år 2009.
Karin Hansen avtackades efter en synnerligen aktiv period i Polskedansarnas styrelse. Hon 
har  bl.a lagt ned ett stort och mycket uppskattat arbete med att samla ihop vårt arkiv. Nu är 
det föreningens uppgift att förvalta det framöver.
Två nya suppleanter valdes in i styrelsen, Gudrun Fors och Viveca Loman.
Övriga funktionärer omvaldes. I årets valberedning sitter Marianne Eckerström och Karin 
Hansen. 
Samtliga handlingar från årsmötet finns utlagt på vår hemsida.

Nya medlemmar.
Sedan årsskiftet har Polskedansarna begåvats med tre nya medlemmar:
Berit Lykvist, Lars Magnusson och Åke Säfström.
Vi hälsar er hjärtligt välkomna i föreningen och hoppas att ni ska trivas.

Högklassig danskväll med kakbuffé 2010-04-29
Stockholms Spelmanslag avslutar vårens program med en härlig danskväll. 
I pausen avnjuter vi Polskedansarnas berömda kakbuffé. 
För  att  kunna bjuda detta  överdådiga kakbord är  det  viktigt  att  alla  som kan bidrar  med 
bakverk. Kontakta festkommittén, Lars-Erik, Yngve och Marianne som håller i trådarna för 
arrangemanget. Festkommittén når ni på följande telefonnummer eller e-mail adresser
Lars-Erik Blomgren, 33 95 03, 0708-950 729,  Lars-Erik.Blomgren @comhem.se
Marianne o Yngve Åstrand, 511 773 35, mariannes @telia.com , yngves @telia.com
Kvällen är förlängd med en halvtimme till kl. 22.15 så att vi ska hinna med att både dansa och 
fika i lugn och ro.

Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde 2010-06-04
Fredagen den 4/6 är det dags för årets version av försommarfest. Även i år har Gudrun Fors 
och Marianne Östlund ordnat så att vi får vara på deras fantastiska festområde i Skarpnäcks 
koloniområde. Festen börjar kl.19.00, förhoppningsvis med en stunds dans på utedansbanan. 
Därefter är det dags att njuta av det gemensamma buffébordet. Alla som vill vara med och äta 
tar med något till det gemensamma buffébordet, gärna något kallt eftersom vi inte har så stora 
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möjligheter till uppvärmning. Festkommittén ordnar med något sött till efterätt/kaffet. 
I skrivandets stund är musiken inte spikad men vi lovar att inte göra er besvikna. I år står 
föreningen för lokal och spelarvoden eftersom ekonomin är god. 
Vi hoppas på fint väder så att vi kan utnyttja den härliga utedansbanan. 

Höstupptakt på Stallet.
Onsdagen den 8/9 kl 19.00 drar föreningen igång sin höstverksamhet med en danskväll på 
Stallet. En omröstning på årsmötet visade att en övervägande majoritet av medlemmarna vill 
ha Stalletkvällen i den formen. Musiken är ännu inte klar men vi har lämnat ett par förslag till 
Peter Bothén som ansvarar för Stallet.

Årsavgiften.
Slutligen vill vi påminna till dig som ännu inte betalat in medlemsavgiften till föreningen.
Vi hoppas att du även fortsättningsvis tänker vara kvar som medlem hos oss i Polskedansarna. 
Avgiften, 250 kr, betalas in på postgiro 47 39 32- 2.
Om du betalat på sistone, så bortse från denna påminnelse.

Musik vid Siljan.
Hoppas vi blir lika många polskedansare vid Musik vid Siljan som förra året. Det var 
jättetrevligt trots det urusla vädret.
På lördagseftermiddagen den 10/7, innan bystugekvällen i Nedra Gärdsjö, är det förfest hos 
familjen Dürr som är inhyrda i gården rakt över vägen från bystugan i Nedre Gärdsjö. Alla 
polskedansare som vill och kan är välkomna att delta. Ta i så fall kontakt med Kerstin eller 
Walter under veckan så att inköpen till den gemensamma middagen, som serveras till 
självkostnadspris, kan planeras. Vi nås på mobilnummer 0733 98 31 57.

Skön vår och sommar önskar styrelsen!


