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Verksamhetsberättelse för SHSD Linedancers 2018 
Styrelsen har sedan ordinarie årsmöte 2018-02-28 bestått av: 

Ludmila Dlouhá, ordförande 

Agneta Bergvall, kassör 

Maria Rundberg, sekreterare 

Birgitta Sjökvist, ledamot 

Matilda Forsberg, suppleant 

 

 

Styrelsen har under 2018 haft 3 protokollförda styrelsemöten.  

Det första styrelsemötet den 7 februari 2018 handlade om planeringen av vårterminen, det andra 

mötet den 17 april om planeringen av våra extra sommardanser och vårfesten och det tredje mötet 

den 13 november om Julfesten och vårterminen 2019. 

 

 

Klubben höll årsmöte den 28 februari 2018 med efterföljande konstituerande styrelsemöte. 

Anders Ehrfeldt har under räkenskapsåret 2018 varit revisor. 

Valberedningen har bestått av Åsa Marknell DeWitt, Ann-Christin Jansson och Lena Berthilson. 

 

Instruktörer var under vårterminen och höstterminen 2018 Birgitta Sjökvist och Matilda Forsberg. 

 

Hemsidan 

Under 2018 har Maria Rundberg varit huvudansvarig för klubbens hemsida www.shsd.nu. 

 

Facebook-gruppen 

Vår grupp på Facebook har under 2018 ökat till 115 medlemmar, Sophie Bergvall och Ludmila 

Dlouhá är huvudansvariga för SHSD:s Facebooksida. 

 

Medlemsantal 

Under vårterminen och höstterminen 2018 hade klubben 23 medlemmar, inklusive 2 instruktörer. 

Klubben har även 6 hedersmedlemmar. 

 

Kurser 

Under vårterminen 2018 hölls kursen i Årstagården, 15 onsdagar, 2,5 tim/gång,  

start den 24 januari 2018, intermediate-/advanced-nivå. 

 

Under höstterminen 2018 fortsatte kursen i Årstagården, 15 onsdagar, 2,5 tim/gång, 

start den 29 augusti 2018, intermediate-/advanced-nivå 

 

Onsdagskurserna var återigen öppna för drop-in. 

 

Under vårterminens kurser lärdes 19 nya danser ut. 

Under höstterminens kurser blev det totalt 16 utlärda danser. 

 

 

 

 

 

 



 

Öppna danser 

  

Den första öppna dansen med tema ”Sport/OS” ordnades den 24 februari 2018 i Årstagården med 

15 deltagare, Birgitta och Matilda lärde ut var sin dans.  

 

Den andra öppna dansen var den traditionella Påskdansen den 2 april 2018 i Årstagården med 27 

deltagare, Birgitta och Matilda lärde ur var sin dans.  

 

Efter att vårterminen avslutats ordnade vi fyra extra danskvällar i Årstagården.  Med utlärning av 

Birgitta och Matilda, den 16 maj 2018 (två danser, 19 deltagare), den 23 maj 2018 (en dans, 17 

deltagare), den 30 maj 2018 (en dans, 13 deltagare) och den 13 juni 2018 (19 deltagare, Stig lärde ut 

sin och Malenes nya dans). 

 

Höstterminen startade tidigt, med kick-off i Årstagården den 22 augusti 2018 med 17 deltagare. 

 

Den första öppna dansen under höstterminen ordnades den 29 september 2018 i Årstagården med 

14 deltagare, Birgitta och Matilda lärde ut var sin dans. 

 

Den andra öppna dansen den 10 november  2018 i Årstagården med 19 deltagare, 1 workshop av 

Birgitta. 

 

 

 

Fester 

Vårterminen avslutades med Vårfesten (våravslutningen) den 19 maj 2018 i Nyby servicehem  med 

28 deltagare. Gästinstruktör var Jessica Boström från Stockholms 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, tårta m.m. ordnades av klubbmedlemmar. 

 

Julfesten (höstavslutningen) hölls också i Nyby servicehem den 15 december 2018. Deltagare var 

klubbens medlemmar samt dansare från andra klubbar, sammanlagt 38 deltagare. Klara Wallman 

var inbjuden som gästinstruktör och  lärde ut 2 danser. 

 En cateringsfirma levererade maten, tårta m.m. ordnades av klubbmedlemmar. 

 

 

Den 5 december 2018 ordnades en extra årsstämma med anledning av en motion på årsmötet i 

februari. I den motionen föreslog man sammanslagning av Happy Feet och SHSD Linedancers. 

En grupp om 4 tillsattes, Ewa Dagnesjö och Pia Kolmodin från Happy Feet , Ludmila Dlouha och 

Åsa Marknell DeWitt från SHSD. 

Gruppen hade några sammanträden, vid 2 deltog också klubbarnas kassörer (Agneta Bergvall, 

SHSD och Laila Johnsson, Happy Feet). 

Gruppen utarbetade ett förslag om sammanslagning av klubbarna som skickades till alla SHSD:s 

medlemmar och publicerades på hemsidan. 

Vid extra årsstämman presenterade Åsa utredningen, men det blev ingen omröstning, förslaget 

bordlades tills vidare. 

 

 

Vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt under hela året. 


