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Hej alla polskedansare!
Nu har vi äntligen kommit igång med våra torsdagsdanser igen. På grund av pandemin kunde vi
inte börja förrän den 3 mars då vi startade med Föllingedanser. Tillsammans med Mälparingen
ordnades också skärtorsdagsdans i år med Kollijox. Den traditionella danskvällen med
kakbuffé gick av stapeln den 28 april med mycket dans och kakor. Denna kväll brukar avsluta
terminen på Hägerstensåsen men p.g.a. att danserna inte kom igång förrän i mars har en extra
danskväll lagts in den 12 maj. Sen ser vi också fram emot försommarfesten den 3 juni.
Årsmötet 24 mars 2022
Årsmötet 2022 leddes av Björn Brickstad. Föreningens verksamhet och ekonomi ansågs vara i
god ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Gunnar Wesley hade avböjt omval, istället valdes Birgit Johansson in som ny ledamot.
Även Christina Trapp, suppleant, hade avböjt omval. Den posten är vakant då ingen var villig att
ställa upp som ny suppleant. Birgit tog över som sammankallande i festkommittén.
Övriga funktionärer valdes om.
Styrelsen består nu av:
ordförande Britt Schönning, kassör Anders Pettersson,
programansvariga Viveca Loman tillsammans med Kerstin Dürr (vice ordförande)
ledamot Birgit Johansson samt suppleant Mia Gustafsson,
Revisor är Göran Målqvist och revisorssuppleant Fredrik Bruno.
Festkommittén består av: Birgit Johansson(sammankallande), Gudrun Fors samt
Elisabeth och Björn Brickstad
Lars-Erik Blomgren fortsätter med att ansvara för vår hemsida.
Valberedningen består nu av: Walter Dürr, Bengt-Åke Olsson, 1 vakant
Danskväll 12 maj
Sista kvällen på Hägerstensåsen nu i vår blir den 12 maj. Då kommer Maria Ehrman, Bengt
Mattson samt Lena och Mårten Hellqvist att spela till dans.
Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde 3 juni
I år kan vi återigen ha försommarfest med knytkalas på Skarpnäcks koloniområde.
Hadrian Prett spelar till dans på utedansbanan eller på en veranda under tak beroende på väder
den 3 juni.
Dans för medlemmar på Stora Skuggans utedansbana i augusti
På torsdagskvällarna den 11/8 samt den 18/8 är det dans för medlemmar i Polskedansarna och
Mälparingen på Stora Skuggans utedansbana på Norra Djurgården nära Universitetet, så
medlemmar boka redan nu in dessa kvällar. Vi återkommer med mer info längre fram.
Höstupptakt den 9 september på Medborgarhuset
Höstens verksamhet börjar den 9 september med en danskväll, som ordnas i samarbete med
Mälparingen. Arbetet med höstens program pågår för fullt. Medborgarhuset har förändrat sin
organisation. Man har bl.a. anställt Sebastian Dahlqvist som verksamhetschef och har som
ambition att ordna fler aktiviteter i egen regi. Detta påverkar oss negativt. Bekräftelse av
våra bokningar kommer sent och vi får inte heller alla torsdagskvällar som tidigare. I höst har
Medborgarhuset reserverat två torsdagskvällar för egen verksamhet. Mälparingen påverkas på
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motsvarande sätt. Detta innebär att höstprogrammet är försenat och kommer inte att delas ut
vid försommarfesten. Så fort det är klart läggs det upp på hemsidan och senare skickas det
även ut med e-post till alla medlemmar samt de dansvänner som anmält sin e-postadress till
bosse.rydh@mhmail.se.
Hemsidan
Titta gärna in på vår hemsida, www.polskedansarna.se, där finns aktuellt dansprogram och en
hel del annat. Under ”fliken Dokumentarkivet” finns bl.a. info från årsmötet. Lars-Erik
Blomgren sköter vår hemsida på ett förträffligt sätt.
Medlemmar
Vi vill åter gärna slå ett slag för medlemskap i föreningen. Med de höga kvällshyrorna är det
viktigt att vi är många medlemmar eftersom medlemsavgiften förväntas täcka lokalhyran. Du
som besöker oss relativt regelbundet har ju igen det i reducerad kvällsavgift (medlemmar
betalar normalt 50 kr och gäster 80 kr).
Årsavgiften är 400 kr, men du som blir medlem nu till hösten betalar halv avgift, 200 kr.
Medlemsavgiften betalas in på postgiro 47 39 32- 2.
En medlemsförteckning kommer att skickas ut till de medlemmar som betalat medlemsavgiften
till föreningen. Du som inte vill att dina uppgifter ska finnas med på den hör av dig till
bosse.rydh@mhmail.se. Kolla gärna att uppgifterna stämmer när ni får medlemsförteckningen
och kontakta Bosse om något behöver uppdateras.
Bidrag från Kulturens bildningsverksamhet
Föreningen har beslutat att söka bidrag från Kulturens bildningsverksamhet. För att få bidrag
krävs närvarorapportering med personnummer på deltagarna. Därför har personnummer
efterfrågats, men dessa kommer endast användas för denna rapportering och inte införas på
någon medlemsförteckning.

Skön vår och sommar önskar styrelsen!
Britt, Kerstin, Viveca, Anders, Birgit, Mia
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