
Verksamhetsberättelse Jarlabanke SDC 2019

Verksamhetsårets styrelse
Katarina Imhäuser Wretborn(ordförande), Anders Granström (sekreterare), Bengt Hultblad (kassör) 
samt Harriet Lindeborg och Gunilla Svendenius (ledamöter)
Ulvi Dale har verity revisor med Gunnar Ahlsén som revisorssuppleant.
Valberedningen har bestått av Sari Granström (sammankallande) och Berit Weståker.

Information
Klubbmeddelanden som Anders Granström ansvarat för har utkommit vid åtta tillfällen under 2019 
(02-08, 03-26, 04-18, 08-21, 09-19, 11-9, 11-29, 12-12).
Peter Kallträsk har verity vår webmaster för klubbens hemsida.
Ansvarig för klubbens Festkommitté har varit Harriet Lindeborg.
Ansvarig för klubbens caller-kontakter för sommardanserna har varit Katarina Wretborn.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden (5 februari, 4 mars, 21 mars 
(årsmöte/konstituerande), 10 april, 18 september och 23 oktober).
Antalet medlemmar i klubben år 2019 var 42 st., varav 32 st. var aktiva dansare under vårterminen, 
och 31 st. aktiva under höstterminen.
Antalet nybörjare på hösten var dock bara en som kom och provade på. Det innebar att det inte blev 
någon Basic-kurs.

Årsmöte 2019
Den 20 mars hade klubben sitt årsmöte i Ekebyskolan.
Två ledamöter valdes på två år: Gunilla Svendenius och Harriet Lindeborg.
Tre ledamöter har ett år kvar på sina mandatperioder: Anders Granström, Bengt Hultblad och 
Katarina Imhäuser Wretborn. Katarina valdes till ordförande på ett år.
Som revisor respektive revisorssuppleant för ett år valdes Ulvi Dale (nyval) och Gunnar Ahlsén 
(omval).

Graduering
En nybörjare från hösten 2018 graduerades den 21 april i Norrtälje. Många av våra medlemmar var 
med. Det var som vanligt mycket trevligt hos Eightmakers.

Vårfesten
Klubbens vårfest hölls på restaurang Gästis i Vallentuna den 5 maj. Callers var våra egna duktiga, 
Sabine och Peter. Det var uppskattat. Vi var 39 deltagare varav några kom från Åland.

Convention
Den 18-21 april ägde svenska förbundets årliga Convention rum i Örebro. Arrangör var Örebro 
Squaredancers. Klubbens ombud på förbundets årsstämma var Peter Kallträsk
(ordinarie).

 sida 1



Sommardanserna
Under juni och augusti genomförde klubben för 26: e året i rad de populära sommardanserna. De 
åtta danserna i juni och i augusti var tyvärr inte så välbesökta som tidigare år. I genomsnitt 57 
deltagare per gång (71 året innan). Som mest var vi 68 dansare. Arrangemangen var välplanerade 
och genomfördes med hjälp av förtjänstfulla insatser av frivilliga från klubben. Styrelsen tackar alla
medlemmar som ställt upp och speciellt Gunilla Svendenius som ansvarade för att vi fick en 
välfungerande bemanning vid både kassa och servering i samband med sommardanserna. Totalt på 
klubbens åtta sommardanser hade vi 459 betalande dansare.

Höstfesten
Den 27 oktober dansade vi på Rosella till Peters omväxlande calls. Resan var som vanligt mycket 
uppskattad.

Kurs och dansträning
Den 4 september hade vi Öppet hus i Rosendals skolan, södra (fd. Ekebyskolan). Det var en person 
som var intresserad. Men eftersom vi inte kunde erbjuda någon Basic-kurs gick hon vidare till 
någon annan klubb.
Onsdagen den 11 december avslutades höstens dansträning. Klubben bjöd på glögg, pepparkakor 
och kaffe, frukt och lussebullar under pausen.

Callers och kursverksamhet
Under våren det gångna verksamhetsåret har Peter Kallträsk ansvarat för Basic-, Mainstream- och 
Plus–utbildningen.
Sabine Karmsjö Stobin har ansvarat för Plus, A1- och A2-utbildningen under våren. Tyvärr slutade 
Sabine till sommaren för att kunna studera på sin fritid. Vi önskar henne lycka till.
Under höstterminen har Peter försökt få oss att dansa alla nivåer med mycket tålamod.

Ekonomi
Året har gett ett litet underskott. För detaljer hänvisas till kassörens bokslut och 
revisionsberättelsen.

Åkersberga/Vallentuna I februari 2019

Katarina Imhäuser Wretborn     Anders Granström       Bengt Hultblad

Harriet Lindeborg      Gunilla Svendenius       

 sida 2


