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Verksamhetsberättelse 2021  

Året har präglats av coronapandemin. Ingen dansverksamhet kunde pågå under våren 2021. 

Förhoppningen var länge att kunna återstarta danserna under våren eller tidig höst. Läget såg 

bättre ut under sommaren, men sedan tog smittan fart igen. Årets första tillfälle för 

medlemmarna att träffas var vid en höstvandring från Salems kyrka vid Bornsjön i slutet på 

september. Polskedansarnas första egna danstillfälle var årsmötet i början på november. Den 

kvällen inleddes med en konsert med Maria och Grop Mikael Sjögren. Efter årsmötet, som 

hölls i pausen, spelade de till efterlängtad dans. Övriga torsdagskvällar i november hade tidigt 

bokats av för att hyran inte skulle belasta ekonomin om lokalen inte kunde utnyttjas. Tyvärr 

var lokalen sedan upptagen av andra de följande veckorna och gick inte att boka på nytt då 

smittan minskat.  

Danskvällar i privat regi resp. gemensamt med Mälparingen 

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. 
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 den 3 december 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.  

Styrelse och övriga funktionärer 

Föreningens årsmöte hölls först den 4 november 2021.  Tanken var då att kommande årsmöte 

skulle hållas redan efter några månader dvs. i februari 2022 (dock visade det sig sedan att 

även detta årsmöte måste senareläggas).  

Alla omvaldes, inga nyval skedde därmed. 

 styrelse 

    ordförande Britt Schönning, kassör Anders Pettersson,  

    programansvariga Viveca Loman tillsammans med Kerstin Dürr (vice ordförande) 

    ledamoten Gunnar Wesley (sekreterare) 

    suppleanter Christina Trapp och Mia Gustafsson 

 revisor och revisorssuppleant Göran Målqvist respektive Fredrik Bruno 

 festkommitté Christina Trapp (sammankallande), Gudrun Fors, Birgit Johansson, 

Elisabeth och Björn Brickstad  

 valberedning Walter Dürr, Katarina Eriksson och Henry Johansson 

 webbansvarig Lars-Erik Blomgren   

Styrelsen har under året haft två fysiska och protokollförda möten. Därutöver har styrelsen 

kommunicerat och tagit beslut via mail eller telefon. 

På årsmötet togs även beslut om oförändrade avgifter för 2022  

 medlemsavgift 400 kr/år resp. 200kr/halvår 

 kvällsavgift för medlemmar 50 kr och för icke medlemmar 80 kr  
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Ekonomi & Medlemmar 

Årets resultat och aktuella tillgångar beskrivs i den ekonomiska redovisningen. 

P.g.a. coronapandemin och inställda danskvällar så utgick ingen medlemsavgift för 2021. 

Ingen förändring av antalet medlemmar kunde därför noteras. Vid årsskiftet 2020-2021 hade 

föreningen totalt 74 medlemmar varav 2 hedersmedlemmar. 

De danskvällar som hölls i privat regi resp. gemensamt med Mälparingen belastade inte 

föreningens ekonomi utan betalades av deltagarna. 

 

Information och marknadsföring  

Ett julbrev och ett höstbrev har skickats ut.   

Lars-Erik Blomgren har uppdaterat dansprogram och annan information på vår hemsida 

(Polskedansarna.se). Under en längre tid har det där tyvärr stått att: ”All dans är inställd 

tillsvidare!” 

Bosse Rydh har informerat om Polskedansarnas aktiviteter via email.   

  

Polskedansarnas styrelse februari 2022 
   

 
 
Britt Schönning Kerstin Dürr Viveca Loman  
 
 
 
 
Anders Pettersson Gunnar Wesley   
 

 
Christina Trapp Mia Gustafsson 


