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Det kommer under året att tillkomma uppvisningar mm

Några ord från din ordförande…
Nu är sommaren här igen och det är varmt och härligt ute. 
Får väl hålla tummarna att sommaren fortsätter att vara så 

här fin.

Vi var ett gäng på 16 personer som åkte på 
medlemskryssningen till Mariehamn. Mycket skratt och 

mycket dans. Väldigt roligt också att så många andra var 
upp och line-dansade med oss på dansgolvet. Tusen tack 

till alla er som var med på resan för ett jätteroligt dygn!

Denna termin är nu över, men våra härliga instruktörer har 
redan satt startdatum för höstens kurser.

Ha det nu så härligt i sommar, så syns vi till hösten igen! 

Gåta!
Maila in rätt svar och var med

i utlottningen av en Skrap bingolott

******************************
En grönlandshund klarar väldigt låga temperaturer. 

Men vilken hund klarar väldigt hög temperatur?
***********************************

             

Arbetsprogram för 2018

Januari Instruktörsträning
23/1 Kickoff
27/1 E-center

Februari Instruktörsträning
6/2 Kursstart i Söderhamn
7/2 Kursstart i Bergvik
8/2 Extradans

Mars Kurskvällar  tis och ons
8/3 Extradans

April Kurskvällar tis och ons
12/4 Extradans
kursavslutning Bergvik

Maj 14/5 Extradans

Juni 11/6 Extradans

Juli 16/7 Extradans
Instruktörsträning
Uppvisning Bergviksparken

Augusti 13/8 Extradans
20/8 Extradans
Instruktörsträning
Uppvisning Holmsveden

September Uppvisning E-center
Kurskvällar tis och ons
10/9 Kickoff

Oktober Kurskvällar tis och ons

November Kurskvällar tis och ons
Kursavslutning Söderhamn

Maila rättsvar till
susanne@sofieholm.se

Svar i nästa medlemsutskick



  

Förslag och funderingar

Har du funderingar och tankar om vad vi saknar eller
förslag om aktiviteter som vi kan göra för att vår förening

ska bli ännu bättre och trevligare!
 På startsidan på vår hemsida kan du lämna ditt/dina

Förslag och tankar eller prata med din instruktör
Alla idéer och förslag är välkomna

Vi vill höra dina åsikter

Denna termins kursavslutning kommer 
att hållas i Söderhamn

Tisdagen 27/11  Kl 18:00
Som vanligt kommer det bli massor

av dans, mat och lotteri
Mer info kommer längre fram

Söker fler till uppvisningarna
Känner du dig sugen på att vara med på en uppvisning 

men kanske är osäker på om du passar in eller har du bara 
inte tagit mod till dig än?

Då tycker vi att du ska dyka upp på våra extradanser
Du behövs och det är alltid härligt när det kommer 

nya i gruppen
Ju fler vi är desto roligare får vi!

Du tar det i din egen takt och är bara med på det du känner att
du vill, ingen press, inget tvång
Testa, du har inget att förlora!

Vi dansar andra Måndagen i månaden
Lokal : Åsgården ingång 7

Extradans
Datum: 14/5, 11/6, 9/7, 13/8, 20/8, 10/9

Kl: 18:30 – 20:30

Kursavslutning HT-18

Nu finns vi även på 
Instagram

Gå in och följ oss!

Kursstart HT-18

18/9
Söderhamn Tisdagar
Åsgårdens samlingssal ingång 7
Nybörjare 18:00
Fortsättning 19:30

19/9
Bergvik  Onsdagar 
NTO lokalen    
Nybörjare 18:00



  

GDPR

Vid det här laget har du säkert hört talas som GDPR.
Det står för General Data Protection Regulation och är 
en ny dataskyddslag 
som började gälla inom EU den 25 maj. Den ersätter 
den svenska personuppgiftslagen (PUL).

De personuppgifter som vi hanterar gällande er 
medlemmar är personnummer, adress, tfn och mail.
Dessa medlemslistor är det bara 2 av oss som hanterar. 
Den ena är kassören Marie och den andra är Susanne 
som sköter medlemsutskicken.
Medlemslistorna finns i vårt datasystem och vi mailar 
inte dessa mellan varandra och vi delar inte ut dessa
 till någon tredje part.
Ni som går kurs finns också på en cirkellista som 
lämnas in till studieförbundet. Studieförbundet följer 
också GDPR reglerna.

Om du inte längre vill ha vårt medlemsutskick eller
 inte finnas i vårt medlemsregister, så kontakta oss 
så tar vi bort dina personuppgifter.
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