
          FÅR JA´ LOV

Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen har under år 2015 haft 9 st protokollförda styrelsemöten varav ett extra angående buggen.
Styrelsen sammansättning under året:

Ordförande Kenneth Johansson
Kassör Ingemar Lundh
Sekreterare Leif Lindén
Ledamot Madeleine Ternlind
Ledamot Agneta Persson
Suppleant Marie-Louise Hagström
Suppleant Lisbeth Franzén
Suppleant Nils Olsson

Antalet registrerade medlemmar var under året 138 st. Tack alla ni som sprider så stor glädje 
och bidrar till att föreningen kan fortsätta med kurser och danskvällar. Kurserna i Gammaldans har 
fortsatt i vanlig god ordning med Lena och Nisse. I Buggen fick vi ett lyft med fler kursdeltagare då 
vi i höstas fick nya dansledare i Britt-Marie och Kjell-Åke. De förändrade Buggen på flera sätt, 
varav ett var att köra tre kurser per kväll i stället för två. Detta är något som även Gammaldansen 
började med när vi startade den 20 januari 2016.

Vårterminen
Föreningen har haft 4 st bugg- och 4 st gammaldanskurser.
Vid Nordstadssvängen den 7 februari var vi med 31 par den största föreningen.
Årsmötet avhölls den 6 mars, i Granngården och vi dansade till C-laget.
Den 14 mars ordnade vi en Dansresa med egen buss till Galejan i Halmstad.
Den 3 maj hölls vårens gemensamma kursavslutning för alla kurserna i Kulturhuset och vi dansade 
till Dur-X.
Sista veckan i maj arrangerade Buggskolan tillsammans med FÅR JA´ LOV en mycket uppskattad 
dansresa till Kroatien.

Höstterminen
Nu körde vi med 6 st bugg- och 4 st gammaldanskurser, buggen med nya dansledare, se ovan. Vid 
ett kurstillfälle i gammaldansen och fem kurstillfällen i buggen dansade vi till  levande musik. 
På Kulturkalaset den 13 augusti ledde Nisse och Lena oss i gammaldans och Kjell-Åke i bugg på 
Aveny 18. Vid provapådanserna som följde direkt var det flera ur publiken som kom upp och 
testade att dansa tillsammans med oss FÅR JA´ LOV,are.
Den 5 september höll föreningen en uppvisning i gammaldans och bugg på Kärradagen.
Den 9 oktober hade vi en danskväll på Granngården till tonerna av TRIPPIX. I pausen serverades 
korv med bröd och kaffe och kaka.
Även FÅR JA´ LOV festen höll vi i Granngården den 14 november med bubbel, varmrätt, dessert 
och kaffe. Efter maten spelade C-laget upp till dans.
Höstens kursavslutning den 6 december höll vi i Kulturhuset med dans till LEVINS, korv med bröd 
och kaffe och kaka i pausen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året och önskar 
samtliga en god fortsättning på det nya året.


