
         FÅR JA´ LOV 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

Styrelsen har under år 2016 haft 9 st protokollförda styrelsemöten varav ett extra möte i maj. 

Styrelsen sammansättning under året: 

Ordförande   Kenneth Johansson 

Kassör    Mats Pehrsson 

Sekreterare   Ewa Lunnan 

Ledamot   Madeleine Ternlind 

Ledamot   Agneta Persson 

Suppleant   Ingemar Lundh 

Suppleant   Ewa Eriksson 

Suppleant   Nils Olsson 

 

Antalet registrerade medlemmar var under året 127 st. Tack alla ni som sprider så stor glädje och bidrar 

till att föreningen kan fortsätta med kurser och danskvällar. Under året införskaffades ett datoriserat system 

för hantering av medlemmar, kursdeltagare och ekonomisk redovisning. Tack för ert tålamod då vi under 

hösten både lärde oss systemet och registrerade kursdeltagare. 

 

Kursverksamheten 

Våra danslärare Britt-Marie och Kjell-Åke i bugg samt Lena och Nisse i gammaldans har med sina 

kunskaper och alltid goda humör lockat allt fler deltagare. Både buggen, tisdagar och gammaldansen, 

onsdagar har fortsatt med tre olika nivåer; nybörjare - fortsättning - fridans med kursinslag/motionsdans 

varje kväll. Totalt under året har det blivit 28 kurskvällar med bugg och lika många med gammaldans. Vid 

hela åtta tillfällen i buggen och lika många i gammaldansen har vi haft spelmän på plats med levande musik 

vilket har slagit väl ut och lockat ytterligare några dansare. Från halvårsskiftet höjdes kursavgiften för 

gammaldansen till samma summa som för buggen 350:- och då ingår enklare fika. 

 

Uppvisningar och utflykter 

Vid Nordstadssvängen den 13 februari var vi med 34 par största föreningen och tangerade vårt tidigare 

rekord. 

Första veckan i juni arrangerade Buggskolan en mycket uppskattad dansresa till Kroatien. Många från FÅR 

JA´ LOV var med och Nisse och Madeleine visade och lärde buggarna flera gammaldanser. 

På Kulturkalaset den 16 augusti var vi tillbaks på Packhuskajen och där ledde Nisse och Lena oss i gammal-

dansen. Efter en inledande uppvisning bjöds publiken upp att vara med och dansa tillsammans med oss FÅR 

JA´ LOV,are, vilket var mycket uppskattat. 

På Kärradagen den 3 september visade några par från föreningen upp gammaldans och bugg. 

20 december ordnade Nils Olsson i styrelsen en dansresa med buss till Boråsparken där vi dansade till 

LEVINS.  

 

Danskvällar 

Årsmötet avhölls den 11 mars, i Granngården och därefter dansade vi till TRIPPIX. 

Vårfinalen med gemensam kursavslutning den 22 april hölls i Granngården och vi dansade till Dur-X. 

Den 7 oktober hade vi en danskväll på Granngården till tonerna av LEVINS.  

FÅR JA´ LOV festen var i Kulturhuset, våra kurslokaler, den 12 november med bubbel, varmrätt, dessert och 

kaffe. Efter maten spelade Conny och Sture upp till dans. Vid de övriga danskvällarna serverades korv med 

bröd, kaffe och kaka i pausen. 

Höstfinalen med kursavslutning höll vi den 2 december i Kulturhuset och dansade till DIGGARNA. 
 

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året och önskar 

samtliga en god fortsättning på det nya året. 


