
 

 

Klubbnytt januari 2022 

 

 Leenden, skratt och glädje smittar också!! 

 

 

God fortsättning på det nya året önskar vi till alla medlemmar.  

Hoppas julen och de andra helgerna varit fina med i umgänge och 

god mat.  

Nu när tomtefar har åkt tillbaka till Nordpolen och raketerna ligger 

kalla och svartbrända i skog och mark var ju tanken på en ny termin 

med ”Prova på” och allt möjligt roligt. I stället stannar allt av igen och 

det blir väldigt svårt att planera verksamheten.  



Kursstarten blev framskjuten och ”Ljuset i vintermörkret” ställdes in.   

En annan tråkig nyhet är att Jack tar paus från kursandet på grund av 

sitt jobb.  

 

 

 

Men som tur är så har vi Lasse som kommer att köra varje måndag i 

stället för varannan.       

 

Vi i styrelsen vill ändå hoppas och tro på att vi snart ska kunna 

komma i gång igen, men vågar inte spika något datum för kursstart 

ännu.  

Alla som anmält sig till kurs/dans kommer att få besked så snart vi 

bestämt. Vänta med att betala dansavgift tills vi vet.  

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 

förväntar oss att de som deltar på våra kurser och danser gör 

detsamma. Vaccinerade och framför allt friska och krya. 

Självklart är vi förstås väldigt glada för alla som vill hjälpa klubben att 

överleva med att betala sin medlemsavgift för 2022.   

150 kronor till klubbens BG. 5244–9774 

 

Något måste vi i alla fall planera: 

- Dansen med Jack den 12 mars står kvar ännu så länge 

- Årsmöte är planerat till den 29 mars 

- Vi klurar på ev. dansfri medlemsaktivitet om vi inte kommer i 

gång snart. 



- Vi undersöker möjlighet för en dans i slutet av april (med 

samma upplägg som ”Ljuset i vintermörkret”) 

- Workshops i maj med aktuella nivåer.  

 

OBS 

Årsmöte 29 mars – tänk på att eventuella motioner ska vara inne 28 

dagar innan. Formen för mötet får omständigheterna råda över. Vi 

hoppas förstås på ett fysiskt möte. 

 

Att dagarna sakta börjar bli längre och ljusare och att fåglarna så 

smått börjat sjunga måste man ändå glädjas åt. Man får försöka se 

det positiva och se framåt. 

Många hälsningar från styrelsen. 

 


