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Några ord från er nya ordförande:

Glöm inte att kolla HEMSIDAN: www.söderhamnsld.com 

där hittar du danser, bilder från uppvisningar, tävlingar, m.m 

Jag vill börja med att tacka för förtroende att bli er nya ordförande.
Vem är jag: Jag är 40+, gift och har 1 flicka på 10, 1 pojke på 5 och ett bonusbarn på 24.

Jag har dansat linedance sen 1993 med uppehåll då och då. 
Jag var med och startade föreningen 2000 och brinner verkligen för att den ska hålla sig 

levande.
Nu har jag haft ett ganska långt dansuppehåll pga. att barnen tar upp mycket av min tid, 

så ni ser mig nog inte så mycket ute på kurserna ännu, 
men så småningom har jag väl tänkt börja dansa igen.

Men i själva föreningen har jag varit aktiv ganska länge.

Vi hade ju årsmöte i onsdags och valde där en ny styrelse och en ny valberedning. 
Tyvärr så beslutade sig valberedningen att redan dagen efter kliva av sitt uppdrag. 

Så nu står vi utan en valberedning. 
Känner du nån eller känner du att just Du vill ingå i vår valberedning, 

så tveka inte att höra av dig till någon av oss i styrelsen.

Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till Margareta för hennes stora engagemang som 
ordförande, 

Christel och Yvonne för er tid och ert arbete i styrelsen samt till Kent, Anita och Kristina 
för ert stora arbete i valberedningen.

 Även ett varmt tack till alla er instruktörer och hjälpare 
som gör det möjligt för oss att hålla kurser och ha roligt.

Jag ser fram emot 2016 och hoppas det blir ett bra år med mycket dans och glädje!

    Medlemsavgift 2016
Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift för 2016.
100 kr för vuxna och 50 kr för barn/ungdomar upp till 18 år.

PG 427 51 84-2
Kursavslutning 
våren

Måndagen den 25 april kl 18,00 har vi gemensam 
kursavslutning på Ferdinand i Söderhamn.

Arbetsprogram för 2016

Januari      Instruktörsträning
                14/1 Torsdagsdans

Februari      Instruktörsträning
                4/2 Uppvisning E-center
                16/2 Kursstart i Segersta
                17/2 Kursstart i Bergvik

Mars                 Kurskvällar mån, tis och ons
                2/3 Årsmöte, Bergvik
                10/3 Torsdagsdans

April                 Kurskvällar mån, tis och ons
      25/4 Gemensam kursavslutning

Augusti      Instruktörsträning
                Ev. uppvisning i Holmsveden

September     8/9 Torsdagsdans
      Kursstarter

                Instruktörsträning 

Oktober     Kurskvällar mån, tis och ons
               13/10 Torsdagsdans

November     Kurskvällar mån, tis och ons
               10/11 Torsdagsdans
               Gemensam kursavslutning

Det kommer under året att tillkomma uppvisningar mm

Födelsedagar sen sist

Ett stort Grattis till: Inger Angermund, Hillevi Ersson, Ingrid Johansson, 
Maria Karlström och Wilma Zetterström.

Sen vart ni som fyllde år i andra halvan av  december tyvärr 

borttappade i förra utskicket, så här kommer ett jättestort grattis 

till er också: Britta Eriksson, Joline Hillberg, Olja Ivanova, 
Monica Siggstedt, Åsa Wollersten och Christel Östlund.


