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Några ord från er ordförande…

Detta år har inte varit som något annat år, 
men vi har på något vis sakta tagit oss igenom detta.

Kurserna blev avslutade mitt i, men våra underbara instruktörer 
lyckades med hjälp av er medlemmar att genomföra sista 

kurstillfällena utomhus. Stort tack!!
Kryssningen och jubileumsfesten är inte inställda utan framflyttade.

Så snart denna pandemi är över så gör vi ett nytt försök, 
förhoppningsvis redan nästa år.

Ha nu en underbar sommar så hoppas vi på kursverksamhet till hösten.



JUBILEUMSFEST OCH KRYSSNING

Som ni säkert förstår så kommer vi att bli tvungna att skjuta upp
Jubileumsfesten och kryssningen

vi hoppas på att kunna fira vårt jubileum nästa år , 
det får bli ett 21 års jubileum istället, 

Vi får hoppas att läget är bättre nästa år!
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge heter det ju!

Årsmöte
p.g.a Corona pandemin så har vi blivit tvungna att

skjuta upp årsmötet.
Vi kommer att bestämma längre fram i höst hur vi ska 

göra och se hur läget ser ut längre fram.
Vi återkommer i denna fråga

Vi söker också en ny revisor då den vi har nu ska sluta
Om du vet någon eller om du själv är villig 

hör av dej snarast till oss i styrelsen



Kursstart
Hösten 20

Tanken är att vi ska kunna starta våra 
kurser till hösten om inte läget förvärras 

och att lokalerna är tillräckligt stora

Kör Kungsgatan mot utvik
Kör över bron och ta sedan vänster sväng sedan höger 

uppför en backe och fortsätt rakt fram så kommer du till ett 
stort rött hus.

Kommer att finnas vägvisare när du kommer över bron
Om du är osäker kan du alltid ringa 0761736115

15/9  18:00  Nybörjare Söderhamn
15/9   19:30 Fortsättning Söderhman

Ny lokal i Söderhamn  Forsbacka skolan       
(vägbeskrivning längst ner) 

16/9 Nybörjare Bergvik
NTO lokalen lynäs

Vägbeskrivning

Om något ändras kommer vi att skriva ut det 
på vår hemsida och socialamedier



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

Behöver fler till uppvisningarna

Vi är i stort behov av fler uppvisningsdansare

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 finns även på Facebook och Instagram

Gå in och följ oss!

Håll koll på vår hemsida för info



Trevlig sommar!
önskar vi i styrelsen



Arbetsprogram för 2020

Januari Instruktörsträning

Februari Instruktörsträning

11/2 Kursstart i Söderhamn

12/2 Kursstart i Bergvik

Mars

April

Maj

Juni

Juli Instruktörsträning

Augusti Instruktörsträning

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                    070-383 09 91

evabritt.wengelin@hotmail.com

Utbildningsansvarig        Susanne Lindberg                                      076-173 61 15
susanne@sofieholm.se

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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