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Styrelsen har under år 2017 haft 9 protokollförda möten varav ett extra möte i maj. 
 
Styrelsensammansättning under året: 
Ordförande Lennart Strand 
Kassör Nils Olsson 
Sekreterare Eva Lunnan 
Ledamot Madeleine Ternlind 
Ledamot Agneta Persson 
Suppleant Anneli Huttu 
Suppleant Ewa Eriksson 
Suppleant Ina Olsvik 
 
Antalet registrerade medlemmar var under året 112 st. ( Ytterligare 30 st betala avgiften för att få gå på jubileumsfesten 
utan att vilja vara medlemmar) 
 
Kursverksamheten 
Våra danslärare Agneta och Kjell-Åke i bugg och Lena och Nisse i gammaldans har med sina kunskaper och glada 
humör lockat många dansare. Både buggen på tisdagar och gammaldansen på onsdagar fortsätter med tre olika nivåer; 
nybörjare – fortsättning – fridans med kursinslag varje kväll. Totalt under året har det blivit 28 kurskvällar med bugg 
och lika många med gammaldans. Under sen vår gick danserna ordentligt minus och vi hade samtidigt bundit oss till 
den stora kostnader för jubileumsfesten. I maj beslöts att förbättra tillgångssidan genom att höja kursavgiften från 350 
till 400 kr. Entreavgiften höjdes samtidigt från 70 till 80 kr. Marknadsföringen ökades med flyers, facebook och att be 
medlemmar värva nya dansare. Vi anpassade kostnaderna till mindre antal dansare på buggen genom att endast ha en 
kväll med spelman under hösten. De olika insatserna hjälpte oss att hamna på c:a 10 000kr över budget för helåret. 
Även om antalet dansare minskade. 
Några siffror: 193 buggkurser har sålts under året 
  331 entreavgifter till bugg har sålts under året. 
  292 gammaldanskurser har sålts under året 
  393 entreavgifter till gammaldansen har sålts under året.   
 
Uppvisningar har under året gjorts : 
-  på Nordstadssvängen feb, gammaldans 
-  i Tuve juni, bugg 
- på Avenyn under kulturkalaset augusti, gammaldans och bugg. 
 
40 års Jubileum 
För att uppmärksamma föreningens 40-åriga historia ordnades en fest i Odd Fellow’s festvåning Vasastaden. Det var 
110 FJL-are som för kvällen var extra eleganta och fick 3- rätters middag, underhållning och dans till efter midnatt. 
Conny’s spelade och underhöll ihop med toastmaster Jimmy. Bilder hade samlats in och Klas gjorde ett bildspel från de 
40 åren som rullade under kvällen. Priset var subventionerat av föreningen så att deltagarna betala 350 kr av en total 
kostnad på c:a 700 kr. Det har kommit mycket uppskattning för festen. 
 
Danskvällar 
Årsmöte hölls den 10 mars i Granngården och efter mötet dansa vi till Trippix. 
Vårfinalen med gemensam kursavslutning den 22 april hölls i Granngården och vi dansade till Dur-x. 
Höstfinalen gick av stapeln den 8 dec.i Granngården, för musiken svarade Levins. På danskvällar har serverats korv 
med bröd, kaffe och kaka. 
 

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


