
    

                                
Verksamhetsplan för 2019

Januari - AprilDanskurser Basic och Mainstream med Peter Kallträsk som caller
samt Plus och A1/A2  med caller, Sabine Karmsjö Stobin.
Avslutningen är onsdagen den 24 april i Ekebyskolan.
Graduering hos Eight Makers i Norrtälje lördagen den 27 april.  
Vårresa till Åland med dans och mat söndagen den 5 maj. 

Juni Fyra sommardanser (B, M, B, P) på tisdagar 
Augusti Fyra sommardanser (B, M, B, P) på tisdagar

September Öppet hus onsdagen den 4 september 
Kursstart onsdagen den 11 september

September – December Danskurser och dansträning. Avslutning den 11 december

Planerna för 2019 innebär fortsatt satsning på både våra kurser och våra sommardanser, 
som går in på sitt 26:e år med många av landets bästa callers, och som rekryteras av 
Katarina Wretborn. Vi planerar också för fortsatta och förnyade satsningar på rekrytering 
och vidareutveckling av klubbens verksamhet. 

Vi hoppas att vi ska kunna rekrytera minst 8 nya dansare varje verksamhetsår. För detta 
är vi beroende av dig som har ett kontaktnät som kan vara intresserade av squaredance. 
Alla kan vi göra något för att bidra till ett aktivt fortsatt marknadsförande av klubben. 

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter men med kontaktperson, 
Camilla Brännbeck.

Hemsidan kommer Peter Kallträsk att hålla uppdaterad.

Inger Jansson fortsätter arbetet med att arkivera klubbens dokument. Arkivet ingår i 
Vallentuna Folkrörelsearkiv.

Lördagen den 27 april 2018 gradueras vår nya Basic-dansare tillsammans med Eight 
Makers i Norrtälje. Vår klubbcaller Peter Kallträsk kommer att deltaga och 
förhoppningsvis många av Jarlabankes dansare.

Årets svenska Convention, som äger rum i Örebro den 18-22 april arrangeras av Örebro 
Squaredancers. Vi hoppas att många av klubbens medlemmar vill och kan delta. 

Inför vårt öppna hus onsdagen den 4:e september får vi alla hjälpas åt att komma på hur 
vi kan få det riktigt trevligt. Vi vill ha lika många nybörjare som hösten 2017.  

Åkersberga/Vallentuna februari 2019
Styrelsen                                                                                                                                


