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Gåta!
Maila in rätt svar och var med

i utlottningen av en Skrap bingolott
******************************

Vilka tanter är mest populära?
***********************************

             
Maila rättsvar till

susanne@sofieholm.se

Svar i nästa medlemsutskick

 Några ord från er ordförande…

Önskar er en god fortsättning på det nya året!
Nytt år, nya danskurser, nya dansvänner och nya minnen kommer nu 

att blandas med våra gamla år, danskurser, vänner och minnen.
Kurserna startar snart upp och vi hoppas att ni alla kommer och dansar.
Nytt år betyder ju också årsmöte. Varmt välkommen till Bergvik i mars 

(och självklart dansar vi efteråt).
Kom ihåg att Du som medlem kan göra din röst hörd på årsmötet. 

Det är Du som har rösträtten och bestämmer vid alla val på årsmötet!
Har du förslag på någon som vill vara med i styrelsen så kontakta 

gärna någon av oss i styrelsen.
Fjolårets linedancekryssning vart så lyckad så vi kör den i år igen.

Föreningen bjuder på halva kostnaden och ni själva får stå för andra halvan.
Läs mer om detta i medlemsbladet.

Ha en underbar vårtermin så hoppas jag vi ses under våren!

Rätt svar på förra gåtan : För att det ska rymma fler
Grattis Maria Karlström



  

12/2
Söderhamn Tisdagar
Åsgårdens samlingssal ingång 7
Nybörjare 18:00
Fortsättning 19:30

13/2
Bergvik  Onsdagar 
NTO lokalen    
Nybörjare 18:00

 

Kursstarter VT-19



  

Medlemmarna i Söderhamns Linedancers 
kallas härmed till ordinarie Årsmöte 

Onsdagen den 20 Mars 2019
 Kl 17:30 i NTO lokalen Bergvik

Frågor som önskas behandlas av årsmötet skall jämlikt 
Våra stadgar §9 vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor 

före.
Alla handlingar finns tillgängliga hos styrelsen fram till 

årsmötet.

Kallelse till Årsmöte

Vi hälsar alla varmt välkomna.

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften ingår

i kursavgiften på 350 :- per termin för dom som dansar,
450 :- om du går båda kurserna.

Om du inte dansar men vill vara medlem,
stödja oss och vara med på våra medlemsaktiviteter,
ha chans att vinna i medlemslotteriet så betalar du

medlemsavgiften som vanligt
PRO betalar medlemsavgift på 100:- per år
Vill du ha inbetalningskort för medlemsavgift

eller Kurs+medlemsavgift prata med sin instruktör
Eller maila suanne@sofieholm.se

Sista betalningsdag 28/2 2019
Medlemsavgift :

100 kr/år för vuxen
50kr/år för barn/ungdomar under 18 år

Tack för ditt stöd!



  

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

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: 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 8/7, 22/7, 12/8, 26/8

Kl: 18:30 – 20:30

 Vi finns även på Facebook 
och Instagram
Gå in och följ oss!

Håll koll på vår hemsida för info



  

24 timmars medlemskryssning
23/5 Åker vi medlemmar i Söderhamns Linedancers

på en 24 timmars kryssning
I resan ingår bussresa, del i hytt, buffe och frukost

och kostar 695:-
Föreningen betalar 350:- per medlem

Så du betalar endast 345:-
Vi kommer äta, dansa och ha trevligt.

Anmälan är bindande och görs
senast 28 Februari till

Marianne Hane på 0738360073
marrishane@hotmail.com

eller meddela din instruktör

Varmt välkommen med din anmälan!



  

Arbetsprogram för 2019

Januari Instruktörsträning

Februari Instruktörsträning
12/2 Kursstart i Söderhamn
13/2 Kursstart i Bergvik
11/2 Extradans

Mars Kurskvällar  tis och ons
11/3 Extradans

April Kurskvällar tis och ons
8/4 Extradans
kursavslutning Bergvik

Maj 13/5 Extradans

Juni 10/6 Extradans

Juli 18/7 & 22/7 Extradans
Instruktörsträning

Augusti 12/8 Extradans
26/8 Extradans
Instruktörsträning
Uppvisning Holmsveden

September
Kurskvällar tis och ons

Oktober Kurskvällar tis och ons

November Kurskvällar tis och ons
Kursavslutning Söderhamn



  

Styrelsens sammansättning

Ordförande                        Marianne Hane                                          073-836 00 73
                                            marrishane@hotmail.com

Sekreterare                        Sigrid Karlsson                                         073-231 15 92
                                           sigridkarlsson46@gmail.com

Kassör                               Marie Dahlberg                                          070-200 77 59
                                           englundskan@hotmail.com

Bokning/fikaansvarig       Eva-Britt Wengelin-Jansson                     0270-42 45 92
                                           evabritt.wengelin@hotmail.se
                                 
Utbildningsansvarig        Susanne Lindberg                                      076-173 61 15
                                           susanne.lindberg@soderhamnsld.com 

Revisor                              Marie Boström

Valberedning                     3 platser Vakanta

I samarbete med

Glöm inte att kolla HEMSIDAN: www.söderhamnsld.com 

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