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Snart är det jul igen
Pandemin har även detta år haft stor påverkan på Polskedansarnas verksamhet. Vi
hoppades kunna starta verksamheten under våren, men det blev tyvärr inte möjligt förrän
i slutet av året. Vi började med en höstvandring från Salems kyrka vid Bornsjön i slutet
på september då vi fick ett första tillfälle att träffas. För att i mindre skala kunna börja
dansa bjöds Polskedansarnas och Mälparingens medlemmar in till ”privat” pardans vid två
tillfällen i oktober som inte arrangerades av de två föreningarna. Polskedansarnas första
egna danstillfälle var årsmötet i början på november. Därefter ordnades tre gemensamma
danskvällar tillsammans med Mälparingen. Flest deltagare, 50 stycken, hade första
danskvällen med Knapp Britta och Knapp Karin. Kvällen därpå spelade Micke Löfroth med
vänner. Vid sista danstillfället för terminen bjöds på glögg samt fika med hembakade
lussekatter och pepparkakor. Monika Söderberg bjöd på vacker sång och Hadrian Prett
spelade fin musik, både till konsert och till dans.

Årsmötet november 2021
På grund av pandemin kunde inte årsmötet hållas i februari utan först den 4 november.
Kvällen inleddes med en fin konsert med Maria och Grop Mikael Sjögren. Efter årsmötet,
i pausen, spelade de till efterlängtad dans. Första tillfället till dans där alla var välkomna.
På årsmötet omvaldes hela den tidigare styrelsen fram till årsmötet 2022.
Styrelsen: ordförande Britt Schönning, kassör Anders Pettersson,
programansvariga Viveca Loman tillsammans med Kerstin Dürr (vice ordförande)
ledamot Gunnar Wesley (sekreterare) samt
suppleanter Christina Trapp och Mia Gustafsson.
Revisor Göran Målqvist och revisorssuppleant Fredrik Bruno.
Festkommittén: Christina Trapp (sammankallande), Elisabeth och Björn Brickstad,
Gudrun Fors samt Birgit Johansson.
Valberedning: Walter Dürr, Katarina Eriksson och Henry Johansson.
Webansvarig: Lars-Erik Blomgren
Medlems- och kvällsavgifter beslöts vara oförändrade för 2022:
400 kr/år, 200kr/termin, kvällsavgift 50kr för medlemmar, 80 för gäster.

Våren 2022
Arbetet med vårens program har gått över förväntan och vi ser fram emot ett nytt fint
dansår 2022. Nytt för i år är att vi startar klockan 19.15 och håller på till klockan 21.45
med fikapaus klockan 20.15. Nytt är även att vi har två gemensamma danskvällar i
samarbete med Mälparingen. I mars spelar Stockholms spelmanslag och så blir det
Skärtorsdagsdans, spelmän är i skrivandes stund inte klart.
Vi får stifta bekantskap med två nya instruktörer, Susanne och Oscar Björck som visar
dalapolskorna Orsa och Ore. Vi har återigen lyckats engagera spelmannen Ulf Karlsson
från Örebro som spelar värmlandsmusik. Även Andreas Berchthold är tillbaka och
instruerar skånsk menuett.
Vi är så glada och tacksamma 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 i början på juni med knytkalas och dans planeras även i år.
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Årsmöte torsdagen den 17 februari 2022
Motioner till kommande årsmöte ska enligt stadgarna lämnas till styrelsen före
årsskiftet. Du som har synpunkter på styrelsens sammansättning eller är intresserad av
att vara med hör av dig till valberedningen.
Årsavgift 400 kr
Årsavgiften betalas på postgiro 47 39 32- 2 betala gärna så snart som möjligt och senast
före årsmötet 17/2. Glöm inte att ange ditt namn!
Nya medlemmar: meddela adress, telefon och mejladress till bosse.rydh@mhmail.se.
Förändrade uppgifter ska också meddelas till Bosse. Detta så att vi kan hålla vårt
medlemsregister uppdaterat. Du som inte vill stå med i medlemsregistret, när det
skickas ut till övriga medlemmar, meddela detta till Bosse.
Hyran på Hägerstensåsen stiger, föreningen behöver därför fler medlemmar.
Bidrag från Kulturens
Föreningen planerar att söka bidrag från Kulturens, vilket Mälparingen redan får.
Bidraget är inte stort, men alla bidrag är välkomna. För att få bidrag krävs en lista på
medlemmar med personnummer. Därför ber vi alla medlemmar skicka sitt personnummer
till britt.schonning@gmail.com. Detta kommer inte att föras in i medlemsregistret utan
enbart användas till bidragsansökan. De som uppgav sitt personnummer på senaste
dansträffen behöver inte skicka det på nytt.

Vi ser nu fram mot en härlig dansvår tillsammans!

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen i Polskedansarna
En liten ytterligare påminnelse om medlemsavgiften:
47 39 32-2
Medlemsavgift 400 kr (halvår 200 kr)
Namn
E-post

Föreningen Polskedansarna

adress
telefonnr
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