
   
   

 
 
 

 
 
 
Härmed kallas medlemmarna i SHSD Linedancers till ordinarie 
årsmöte 
 
 
Tid:  Onsdagen den 26 februari 2020, kl 19.30 
Plats: Årstagården, Uppsala 
 
 
Dagordning 
 
 1. Mötets öppnande 

 2. Val av ordförande vid årsmötet  

 3. Val av sekreterare vid årsmötet  

 4. Val av två justerare, tillika rösträknare 

 5. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande 

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

 7. Revisorns berättelse 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 9. Val av ordförande 

10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa jämte  
 suppleanter 

11. Val av revisor  

12. Ev. förslag från styrelsen 

13. Fastställande av medlemsavgift 

14. Övriga ärenden 

15. Avslutning 



 
SHSD Linedancers 
Organisationsnr 802440-0429 
 
Verksamhetsberättelse för SHSD Linedancers år 2019 
 
Styrelsen har sedan ordinarie årsmöte 2019-02-27 bestått av: 
Agneta Bergvall, kassör 
Birgitta Sjökvist, ledamot 
Ann-Christin Jansson, ledamot 
Anne-Marie Lagerqvist, ledamot 
Sophie Bergvall, suppleant 
Ordförandeskapet har under året varit roterande. 
 
Styrelsen har under 2019 haft sex protokollförda styrelsemöten.  
Klubben höll årsmöte den 27 februari 2019 med efterföljande konstituerande styrelsemöte. 
Anders Ehrfeldt har under räkenskapsåret 2019 varit revisor. 
Valberedningen har bestått av Åsa Marknell DeWitt och Lena Berthilson. 
Instruktör under vårterminen och höstterminen 2019 har varit Birgitta Sjökvist. 
Hemsidan 
Under 2019 har Maria Rundberg varit huvudansvarig för klubbens hemsida www.shsd.nu. 
Facebook-gruppen 
Vår grupp på Facebook har under 2019 ökat till 128 medlemmar, Sophie Bergvall är huvudansvarig 
för SHSD:s Facebook-grupp. 
Medlemsantal 
Klubben hade under vårterminen 21 medlemmar och under höstterminen 22 medlemmar, inklusive 
en instruktör. 
Klubben har även sju hedersmedlemmar. 
Kurser 
Under vårterminen hölls kursen i Årstagården, 15 onsdagar, 2,5 tim/gång, start den 16 januari 
2019, intermediate-/advanced-nivå. 
Under höstterminen fortsatte kursen i Årstagården, 15 onsdagar, 2,5 tim/gång, start den 28 augusti 
2019, intermediate-/advanced-nivå 
Onsdagskurserna var öppna för drop-in mot grindslant 70 kr. 
Under vårterminen lärdes 19 nya danser ut, och under höstterminen blev det totalt 18 utlärda danser. 
Öppna danser 
Vårterminens första öppna dans ordnades den 5 januari 2019 i Årstagården med 16 deltagare, 
Birgitta lärde ut en dans.  
Den andra öppna dansen var den 23 mars 2019 i Årstagården med 17 deltagare. Birgitta lärde ut två 
danser. 
Den tredje öppna dansen var den traditionella Påskdansen med tema ”Gult” den 22 april 2019 i 
Årstagården med 16 deltagare, Birgitta lärde ut två danser.  
Efter att vårterminen avslutats ordnade vi två extra danskvällar i Årstagården, med utlärning av en 
ny dans varje gång. 
 



Den första öppna dansen under höstterminen ordnades den 5 oktober 2019 i Årstagården med 13 
deltagare, Birgitta lärde ut två danser. 
Den andra öppna dansen med tema ”Halloween” var den 2 november 2019 i Årstagården med 17 
deltagare, Birgitta lärde ut två danser. 
Fester 
Vårterminen avslutades med Vårfest den 18 maj 2019 i Nyby servicehem med 25 deltagare. Gäst-
instruktör var Jessica Boström från Stockholm Linedancers och hon lärde ut två nya danser. 
Vårfesten var en öppen dans med många deltagare från andra klubbar. Vi anlitade en cateringfirma 
för maten, fika m.m. ordnades av klubbmedlemmar. 
Julfesten hölls också i Nyby servicehem den 14 december 2019. Deltagare var klubbens medlem-
mar samt dansare från andra klubbar, sammanlagt 34 deltagare. Adam Åstmar var inbjuden som 
gästinstruktör och han lärde ut två danser. En cateringfirma levererade maten, fika m.m. ordnades 
av klubbmedlemmar. 
 
Vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt under hela året. 
 


