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Höstbrev till medlemmarna i Glanshammars dansgille. 
 

Här kommer några rader inför en något ”darrig” höststart 2021. 

 

Höstens program: 
Vi har planerat, och länge hoppats på, att kunna starta höstens ordinarie dansprogram den 5 sep. 

Med hänsyn till de ökande smittalen har vi sänt en förfrågan till Smittskyddsenheten i Örebro län om 

råd hur vi kan göra. 

I avvaktan på svar har vi i styrelsen kommit fram till att vi kan börja enligt nedan: 

 

Polske kurserna genomförs som planerat med den ändringen att dansen sker enbart i par utan byten: 

Polskekurs, Nybörjarpolska. 

 

Om vi inte får ett snabbt svar startar hösten den 5 sep med växelvis Linedans och konsert till sittande 

publik. (Så som vi gjorde hösten 2020). Detta pågår rullande i fyra veckor till dess vi får klartecken att 

kunna genomföra ordinarie gillesdans med partnerbyte. (Linedans 5 sep, Konsert 12 sep Kultingarna, 

Linedans 19 sep, Konsert 26 sep Fel dur). 

 

Start av Linedansen på måndagar skjuts framåt tills den upphört på söndagar enligt ovan. Linedans. 

(Att delta i linedans på söndagarna innebär inte tvång att fortsätta på måndagar). 

 

Årsmöte 
Årsmöte efter konserten den 26 sep. (Kallelse endast på detta sätt). 

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 skulle kvarstår ytterligare ett år är Bengt Frid och Birgitta 

   Thyberg). Dessa har hoppat av varför det krävs två fyllnadsval på ett år. 

 - 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). 

 

Årsmöteshandlingar finns på följande länkar: (Delas inte ut på årsmötet). 

 - Dagordning. 

 - Årsredovisning 2019. 

 - Verksamhetsberättelse 2020. 

 - Årsredovisning 2020. 

 - - Resultaträkning.  

 - - Balansrapport. 

 - Förslag till arvoden. 

 - Verksamhetsplan för 2021. 

 - Förslag till GDPR policy. 

 - Förslag till ändring av stadgarna. 
 

Föreningen bjuder på smörgåstårta. 

  

https://glanshammar.info/dokument-2021/PolskorHT21.pdf
https://glanshammar.info/dokument-2021/NyborjarpolskaVT21.pdf
https://glanshammar.info/dokument-2021/Linedance-VT2021.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-1-Dagordning.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-2-Bokslut%20f%c3%b6r%202019.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-3-Verksamhetsber.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-4-Bokslut2020.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-5-Resultatrapport2020.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-6-Balansrapport2020.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-8-Arvoden%20f%c3%b6r%202021.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-9-verkplan2021p4.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-10-GDPR-Integritetspolicy.pdf
https://glanshammar.info/210926-bil-11-stadgar%20utg%c3%a5va%209.pdf
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Övrigt 

 

 Dansavgiften vid engångsbetalning höjs till 50 kr. Terminsavgift oförändrad 400 kr (13 – 14 

ggr). Nytt för i år är att vi provar med klippkort: 400 kr för 10 tillfällen. (Klippkortet gäller i 2 

år). 

Betalningar helst till vårt PG 402610-0. (I nödfall även till Swish 070-998 18 95, Sören 

Janeheden). Även kontant vid dansträffar. 

Ingen årsavgift i år enligt tidigare meddelande. 

 

 Följande uppvisningar ligger i planeringsstadier: Demenscentrum 8 sep, Föreningarnas dag 18 

sep, Glanshammars kyrka 14 nov. Eventuellt en uppvisning för Landsbygdsnämnden. Anmäl 

ert intresse till Sören. 

 

 Glanshammars dansgille och Kultisgänget arrangerar en gemensam Jubileumsfest den 13 

november. Glanshammar 45 år. Kultisgänget 35 år. Vi tar gärna emot idéer om innehåll och 

erbjudande om att hjälpa till. Kontakta någon i styrelsen. Separat inbjudan kommer. 

 

 Liksom tidigare år säljer vi Restaurangchansen. Samma pris i år 260 kr (190:- för 

medlemmar). Skicka din beställning till föreningens konto pg 402610-0 genom att betala 190: 

- senast den 5 sep. Häftet finns alternativt som häfte eller app. i smartphone. 

Ange: Namn och R-chansen, app. eller häfte. (Det går även att beställa o betala på dansen den 

5 sep). 

 

 Vi får tills vidare vara högst 50 personer i bygdegården. 

 

 Mer detaljerat höstprogram kommer när läget klarnat. 

 

 

Vi önskar er varmt välkomna. 

 

Glanshammars dansgille 

Styrelsen 

 

PS. 

Glöm inte anmäla er till kurserna. 

Föranmälan till söndagarnas Linedans och Konserter ger förtur om vi måste begränsa deltagandet. 


