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Till medlemmar i Glanshammars Dansgille.
Inklusive kallelse till Årsmöte 20 februari 2022
Vi önskar er alla ett Gott Nytt År men som ni förstår så blir det ingen dansstart i
januari i alla fall.

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrad 75 kr.
Betalas till bankgiro 5780-6952 senast 31 januari.
OBS! Byte av bank den 1/1 2022 till Lekebergs Sparbank.
Inget postgiro efter den 1/1. Betala till nya bankgironumret eller med
Swish till 123 455 41 19
Entréavgiften på motionsdansen är 50 kr. Terminsavgift 400 kr. Klippkort 10 gånger
400 kr.
Not. I och med att du betalt medlemsavgiften godkänner du, enligt GDPR – lagen, att
ditt namn och adresser registreras i föreningens medlemsmatrikel.
Vi får dansa i Bygdegården våren 2022 också. Med lite tur hela terminen.
Dansen börjar igen så snart vi får tillåtelse med hänsyn till Corona restriktioner.
Kanske vi erbjuder någon konsert men i dagsläge vet vi inte vilka regler som gäller
vid bokning av Bygdegården.
Program för Glanshammars dansgille VT-22.
Kommer att finnas under hemsidan senare.
Kulturrundan mm.
Inget klart just nu men vi hoppas på att kunna glädja de äldre på vårdhemmen även i
vår.
Hjälmardansen 26-28 maj
Vi planerar att arrangera Hjälmardansen i samarbete med Folkdansgillet Nerkia och
Schottisjiggarna Västerås.
Vi efterlyser medarbetare till olika sysslor. Anmäl ditt intresse till Eva och Kalle
Hedström e-post evaokalle@hotmail.com Vi behöver hjälp så snälla.
Nybörjar/fortsättningskurs i gillesdans och bugg.
Inget planerat för våren.
Kurs i Polskor
fortsätter våren 2022. 5 tillfällen per kurs. Troligen ingen start i januari.
Nybörjarkursen börjar den 22/1. https://glanshammar.info/dokument-2021/Polskanyb.VT2022.pdf
Fortsättningskursen börjar den 29/1. https://glanshammar.info/dokument2021/Polska-forts.VT2022.pdf

i samarbete med
Glanshammar 2021-12-26

LANDSBYGDSNÄMNDEN

och

Förträning 16.45 -17.30
Tiden kommer att användas till träning inför uppvisningar.

Årsmöte. Kallelse endast på detta sätt.
Söndagen den 20 februari är det årsmöte kl. 19.30. Föreningen bjuder på kaffe.
Följande val skall förrättas:
* Val av ordförande för 1 år
(Nuvarande är Karl-Erik Hedström)
* Val av styrelseledamot för 2 år
(Nuvarande är Anders Thörnqvist)
* Val av styrelseledamot för 2 år
(Nuvarande är Eva Hedström)
(Styrelseledamöter som kvarstår ytterligare ett år är Ingrid Larsson, Birgitta
Sunvisson och Rune Sunvisson).
* Val av två revisorer för 1 år
(Nuvarande är och Anton Christiansen
(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.

