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Verksamhetsplan 2021 - vt 2022 – Jarlabanke SDC 
 
2021 
Januari – April Pga coronapandemin – ingen verksamhet. 
April Årsmöte och Vårträff onsdag den 21 april. 
Juni Tre sommardanser (B, M, B, P) på tisdagar - UTGÅR. 
Augusti Tre sommardanser (B, M, B, P) på tisdagar - Förhoppningsvis. 
September Öppet Hus onsdagen den 1 september i Södra Rosendalsskolan. 
September – December Kurs/träningsdanser (golvets nivå) Basic, Mainstream, Plus och A1/A2 

med caller, Peter Kallträsk. Avslutning den 8 december. 
2022 
Januari – April Vårterminen startar den 12 januari - Kurs/träningsdanser Basic, 

Mainstream, Plus och A1/A2 med caller, Peter Kallträsk. 
Mars Årsmöte onsdag den 23 mars. 
April Avslutningen är onsdagen den 27 april i Södra Rosendalsskolan. 

Våravslutning meddelas senare. 

Planerna för 2021 var är att vi skulle ha det mysigt på våra onsdagkvällar, men detta satte Corona-
pandemin fortsatt stopp för. Dock planerar vi att genomföra våra sommardanser, om läget tillåter, som 
går in på sitt 28:e(27:e) år med många av landets bästa callers. Dessa rekryteras av Katarina Wretborn. 
Gunilla S. skaffar fram alla funktionärer till sommardanserna. 
Vi planerar också för fortsatta och förnyade satsningar på rekrytering. 

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. 

Hemsidan kommer Peter Kallträsk att hålla uppdaterad. 

Inger Jansson fortsätter arbetet med att arkivera klubbens document hos Vallentuna Folkrörelsearkiv. 

Årets Convention, som skulle varit i Halmstad den 10-13 juni har blivit inställd.  
Förbundsstämman blir digital istället den 12 juni. 

Inför vårt öppna hus onsdagen den 1 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. 

Vårterminen 2022 kan förhoppningsvis inledas som vanligt med fortsatta onsdagsdanser. 

 

Vallentuna/Åkersberga, den 24 februari 2021 
Styrelsen 


