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Verksamhetsberättelse 2019  

Danskvällarna  

Föreningen har under året genomfört 29 danskvällar på Hägerstensåsens medborgarhus. Av 

dessa har vi haft instruktörer 23 kvällar, övriga 6 kvällar har varit rena danskvällar. Några av 

kvällarna har varit ”halv danskväll” med instruktioner före paus och sedan fri dans efter paus.  

Vid samtliga kvällar har vi haft glädjen att få dansa till levande musik. Året inleddes med en 

danskväll då Hadrian Prett stod för trevlig musik. Året sista danskväll inleddes med glögg och 

pepparkakor följt av konsert med fin musik med Maria och Mikael Sjögren. Efter fikat bjöds på 

fin och medryckande dansmusik. Antalet besökare på kvällarna har varierat med som flest 51 

och minst 17 deltagare. Medelantalet per kväll har varit 34 personer.  

Styrelse och övriga funktionärer 

Föreningens årsmöte hölls den 14 februari 2019 med val av styrelse och övriga funktionärer.  

Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Britt Schönning ordförande, Kerstin Dürr vice 

ordförande och programansvarig tillsammans med Viveca Loman , Gunnar Wesley 

sekreterare, Anders Pettersson kassör samt två styrelsesuppleanter Christina Trapp och Mia 

Gustafsson.  

Årets festkommitté har bestått av Lars-Erik Blomgren, Elisabeth och Björn Brickstad, Birgit 

Johansson samt Christina Trapp (sammankallande).  

Göran Målquist har varit revisor och Fredrik Bruno revisorssuppleant.  

Valberedning har bestått av Walter Dürr, Kerstin Nordfors och Henry Johansson.  

Lars-Erik Blomgren har ansvarat för att hålla vår hemsida Polskedansarna.se uppdaterad.   

Bosse Rydh har fortsatt att sköta om våra utskick via mail till alla medlemmar och övriga som 

anmält intresse för Polskedansarnas verksamhet.  

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten.   

Ekonomi  

Föreningens ekonomi är i balans men kraftiga hyreshöjningar för vår lokal i Hägerstensåsens 

Medborgarhus påverkar ekonomin negativt. Tyvärr har även antalet betalande medlemmar 

minskat något och deltagarantalet på torsdagskvällarna speciellt under våren har varit lägre 

än tidigare år. Årsavgiften för 2019 har varit 300 kr/år resp. 150kr/halvår, kvällsavgiften för 

medlemmar 50 kr och icke medlemmar 80 kr enligt beslut på höstmötet 2018.   

På höstmötet som hölls den 31 oktober 2019 beslöts om höjda medlemsavgifter för 2020,  

400 kr/år resp. 200 kr/halvår. Detta p.g.a. de kraftigt höjda hyreskostnaderna i 

Hägerstensåsens Medborgarhus. Det beslöts att kvällsavgifterna skulle vara oförändrade. 

Årets resultat och aktuella tillgångar beskrivs i den ekonomiska redovisningen. 
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Medlemmar  

Vid årsskiftet 2019-2020 hade föreningen totalt 86 medlemmar varav 2 hedersmedlemmar. 

Detta är en viss minskning jämfört med föregående årsskifte.  

Påbyggnadskurs 

Under våren hölls en påbyggnadskurs i polskedans. Den vände sig till de som hade prövat på 

de första grunderna i polskedans tidigare eller dansat gammeldans. Flera av deltagarna deltog 

i nybörjarkursen hösten 2018. Bland annat arbetade man med Bodapolska och Pols från 

Röros. 

Försommarfest i Vretaberg 

Årets försommarfest hölls den 17 maj hos Manne i Vretaberg. Där dansade vi på en nybyggd 

utedansbana till härlig musik av Olle af Klintberg och Anders Norén. I pausen bjöds på 

knytkalas i ett stort partytält. Stort tack till Manne och alla som bidrog till den trevliga 

danskvällen. 

Information och marknadsföring  

Tre medlemsbrev (vår, höst & jul) och två programblad (vår & höst) har skickats ut.   

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

(Polskedansarna.se). Information om danskvällarna har också funnits med i danskalendern på 

Dansglad.se. I Facebook-grupperna ”Folkmusik i Stockholm”, ”Vi som dansar polskor” samt 

”Polskmärkesuppdansningen-gruppen” har Ann Hoffman informerat och bjudit in till våra 

danskvällar. Föreningen finns med på Polskmärkesuppdansningens hemsida (polskdans.com) 

under fliken ”Börja dansa/Föreningar”.  

Bosse Rydh har informerat om Polskedansarnas aktiviteter och andra liknande aktiviteter via 

email.  Programmet har även spridits på olika ställen i Stockholms omnejd där polskedans 

förekommer.  

Styrelsen vill uttrycka ett STORT TACK till alla funktionärer, instruktörer, spelmän och dansare 

som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet under året.  

 

Polskedansarnas styrelse januari 2020 

   

Britt Schönning  Kerstin Dürr        Viveca Loman Anders Pettersson  

 

Gunnar Wesley  Christina Trapp    Mia Gustafsson 


