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Till medlemmar i Glanshammars Dansgille.
Vi önskar er alla ett Gott Nytt 2021 och i en förhoppning att era jul- och nyårsfiranden
varit/blir bra med hänsyn till omständigheterna.
Att året 2020 inte liknat något annat behöver inte påpekas.
Vår verksamhet under våren startade bra och vi hann genomföra 10 av vårens 14
planerade gillesdansträffar, den sista den 15 mars.
Tre av vårens fyra planerade polskedansträffar klarades av. Den sista träffen
flyttades till mitten av augusti.
Vi startade upp hösten med både Coronasäker polskekurs (två tillfällen). En
Linedansekurs (fyra tillfällen) samt Coronasäkra konserter (tre tillfällen) med våra
egna ”dansband”.
Allt fick sedan ett abrupt slut den 3 nov när Coronasmittans 2:a våg slog till och
regeringen och FoHM sänkte maxgränsen för sammankomster från 20 personer till 8
personer.
Enda likheten med tidigare år var vår förmåga att genomföra dansuppvisningar.
En handfull planerade uppvisningar från mitten mars till och med maj ställdes in på
grund av Coronapandemin.
Med en enträgen förfrågan från Hagagården i Glanshammar lyckades vi sätta upp en
Coronasäker dansgrupp och med ett Coronasäkert utomhusprogram. Med detta
program och under Åke Rickardssons ledning genomfördes totalt 22 mycket
uppskattade uppvisningar från den 6 juni till den 21 sep. Att uppvisningarna kunde
pågå så länge på säsongen får vi tacka vädergudarna för.
Samtliga uppvisningar ackompanjerades av Kajsa och P-O.
Även om nu vaccinationerna kommit igång vågar vi inte tro på någon vårsäsong med
traditionell start i början av januari.
Vi bedömer att våren fram till och med april sannolikt är bortom all räddning för våra
dansformer.
Det vi vågar hoppas på är att höstterminens ordinarie program med start i början på
september kan genomföras i något sånär vanliga hjulspår.
Viktiga verksamheter under sommaren som vi hoppas litet på är Hjälmardansen
(mitten på maj) och uppvisningar till Nationaldagen och midsommaruppvisningarna.
Allt vi kan genomföra under sommaren får vi räkna som bonus och till det får vi
återkomma när Coronadimman lättat.
En fortfarande olöst fråga är tillgången till och den framtida administrationen av
Glanshammars bygdegård.
Ett rykte gör gällande att Lokalförsörjningsenheten sagt upp hyreskontraktet med
Futurum med motiveringen att det inte längre finns någon kommunal hyresgäst.
Vad detta betyder för föreningslivet vet vi inte. Bollen kommer därmed att ligga hos
Futurum. Det vi kan hoppas på är att den planerade överföringen till en
bygdegårdsförening kommer genomföras. Det innebär att vi kommer att få börja
betala en lokalhyra.
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Vi får väl hoppas att vi får något år på oss innan det händer något drastiskt.
Program för Glanshammars dansgille Våren 2021.
- Gillesdans. Ingen.
- Polskedans. Ingen.
- Linedans. Ingen.
- Hjälmardansen 13 – 15 maj. *).
- Uppvisning på nationaldagen 6 jun. *).
- Uppvisning i midsommar mm runt 18 jun. *).
*) Genomförbart endast om FoHM släpper på nuvarande begränsningar.
Preliminärt Program för hösten 2021.
(Detaljerat program kommer i Sommarbrevet i mitten av aug).
- Gillesdans med planerad start den 5 sep.
- Fortsättningskurs i Polskedans.
- Nybörjarkurs i Gillesdans/Linedans/Bugg. Efter intresse och förutsättningar.
- Nyhetsdans i Glanshammar (nov?).
- Uppvisningar inom Kulturrundan mm.
- Dansutbyte med andra föreningar. När så bjuds.
- Arrangera föreningens uppskjutna 45-års jubileum.
Medlemsavgift mm
Styrelsen har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift för 2021.
(De som direkt eller indirekt redan har betalat kommer att ha detta tillgodo för andra
utgifter eller årsavgift för 2022).
Ingen medlemsavgift heller för nytillkommande medlemmar under 2021.
Entréavgiften på ordinarie motionsdans är oförändrad 40 kr. (Terminsavgift 400 kr.).
(Vi har tills vidare sagt upp Swish då den betalkanalen kostar orimligt mycket i
förhållande till nyttan. Den kan komma att återöppnas om vi kan genomföra
Hjälmardansen).

Uppvisningar, Kulturbidrag mm.
Vi har i likhet med tidigare år sökt medel från kommunen (Hemvårdsnämnden) för
uppvisningar inom kulturrundan och i övrigt mot kommunens vård- och
trygghetsboenden. (20 uppvisningar). (Beslut ej taget enligt besked 201228).
Vi har för 2021 beviljats bidrag från Landsbygdsnämnden för stöd till levande musik.
Något mindre denna gång men i paritet med förväntad mindre verksamhet betingat
av Coronaläget.
Vi har även för år 2020 beviljats bidrag från Dans i Örebro län. Vi fick dubbelt så
mycket som förväntat i förhållande till aktuell verksamhet. Medlen från länet är
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avsedda för dansutbyte och förkovran i samarbete med andra föreningar. De som
deltagit i sådant utbyte kommer att få kostnadsersättningar inom kort.
Vi har nu fått in alla förväntade kulturbidrag från Vuxenskolan avseende 2020 års
verksamhet. Det har under en tid varit litet kärvt på grund av ändrade och skärpta
redovisningskrav. Genom att senhöstens verksamhet legat nere har vi fått in alla
årets kulturbidrag. Ingen eftersläpning till nästa år således.
På grund av övriga tidigare generösa bidrag, överskott från tidigare Hjälmardansen
och uteblivna kostnader till följd av Coronan är vår ekonomi just nu mycket god.
(Bland annat därför gratis medlemsavgift).
Byte av Studieförbund
Styrelsen har gjort en ansökan om anslutning till studieförbundet KULTURENS.
(Vi är för närvarande anslutna till Vuxenskolan). Huvudanledningen är att vi tror att
vår verksamhet passar bättre under det förbundet. Vi avvaktar besked om
antagande. (Smygstart med deras logga i detta brev).
Årsmöte för verksamhetsåret 2020
För att slippa hålla årsmötet i den pågående pandemin förslår styrelsen att årsmötet
skjuts till hösten. Förslagsvis slutet sep – början okt.
Detta möjliggörs genom att nuvarande styrelsemedlemmar medgett att kvarstå i sina
poster fram till dess.
Revision genomförs när förutsättningarna så medger.
Formell kallelse kommer när exakt datum kan fastställas. (Sommarbrevet).
Följande val skall förrättas:
- Val av ordförande för 1 år
(Nuvarande är Sören Janeheden)
- Val av styrelseledamot för 2 år
(Nuvarande är Anders Törnqvist)
- Val av styrelseledamot för 2 år
(Nuvarande är Sol-Britt Lithén)
(Styrelseledamöter som kvarstår ytterligare ett år är Bengt Frid och Birgitta
Thyberg).
- Val av två revisorer för 1 år
(Nuvarande är Lars Lektér
(sammankallande) och Bengt Andersson).
- Val av en revisorssuppleant för 1 år (Nuvarande är Göran Lundin).
- Val av valberedning 1 år
(Nuvarande Christina Klingberg och Eva
Neander).
(Huvuddansledare, utses av styrelsen. Nuvarande är Sören Janeheden).

Gott slut och Gott nytt.
Glanshammars dansgille.
Styrelsen.

