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Kersti avtackas på årsmötet efter sina år som
styrelsemedlem
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Ordföranden
har ordet

Hej alla Husq:are,
Först av allt vill jag tacka alla medlemmar som kom till vårt årsmöte
och för det förnyade mandatet jag
fick att leda klubben och styrelsens
arbete det kommande verksamhetsåret.
Mer än halva vårterminen har passerat – det är bara fem kursveckor kvar
och våren har börjat smyga sig på
men snöskyffeln får fortfarande ändå
stå framme. Alla vet vi att april är en
förrädisk månad.
Än finns det mycket kvar att glädjas
åt. Förutom en extra basicdans i mars
har vi gradueringen, klubbresan och
vårfesten innan vi avslutar vårterminen med picknickdansen.
Att vara ordförande i Husq känns
som att ha ansvaret att vårda ett träd.
Den stabila bas som rotsystemet utgör
kallar jag Basic. Stammen som ska
hålla upp trädet kallar jag Mainstream. Dessa två ger förutsättning för ett
stort och varierat grenverk, kallat

Plus och längst ut har vi bladverket
som jag kallar Advanced. Någon eller
några gånger per termin har vi klubbdanser, som blommor på trädet.
Alla fyra delarna måste vårdas lika
mycket och vi ger en fjärdedel av tiden till respektive del av trädet. Därför
har höstens aktiviteter planeras på detta sätt - både kurser och dansträningar
- och de är i princip klara. Önskemål
från våra klubbmedlemmar har tagits i
beaktande och vi i styrelsen har lagt
ett schema som vi hoppas ska passa så
många som möjligt. Detta medför en
del omfördelningar av dag/tider för
vissa kurser.
Tisdagar kommer därför att bli en B/M
-dag och torsdagar blir en P/A-dag.
Som tidigare planerat blir det en ny
Basic kurs och även en ny Mainstreamkurs till hösten. Jag hoppas att ni
alla vill vara med och värva nya squaredansare – personliga kontakter har
alltid varit ett av de mest framgångsrika koncepten. En flyer ska vi ta fram
som stöder vårt värvande.
Jag vill också slå ett slag för årets
Convention som är i Helsingborg. Det
kommer att bli en riktig squaredansfest och jag hoppas att många av er tar
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chansen att dansa med tusen (kanske
två tusen) andra squaredansare från
hela Sverige och från utlandet.
Avslutningsvis vill vi i styrelsen önska
er alla en Glad Påsk.
Robert

Anmälan till Vårfesten
Glöm inte att anmäla er till årets Vårfest som är fredagen den 12 maj.
Priset är 200 kr per person och ska vara inbetalt senast de 28 april på klubbens
plusgiro 102 05 37 – 5
Se även flyer på sidan 10.

Robert Ervenius
robert@ervenius.nu

HUSQ:s styrelse 2017
Ordförande

070-870 2418

Jane Löfgren
lofgren1@comhem.se

Kassör

08-642 7024
073-801 7024

Eva Clasberg
evaclasberg@hotmail.com

Sekreterare

08-746 9493
070-546 9573

Ginger Holger
rolf-ginger@telia.com

Dansansvarig

070-591 7078

Anita Rubin-Sundberg
anitarubinsundberg@tele2.se

Kommunikation

08-774 7750
070-743 2978

Louise Engqvist
loen48@hotmail.com

Ledamot

072-155 6020

Rolf Holger
rolf-ginger@telia.com

Kursansvarig

070-8972536

Info@husq.se
www.husq.se
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Årsmötet 17 februari 2017
75 medlemmar hade samlats i Blå Salen i ABF-huset för att delta i Huddinge Square Swingers årsmöte 2017.
Ordföranden Robert Ervenius hälsade
alla välkomna och öppnade årsmötet.
Till mötesordförande valdes Ingvar
Thörn och till mötessekreterare valdes
Eva Clasberg.
Handlingar till årsmötet var utdelade
vid kurserna drygt en vecka före årsmötet. Verksamhetsberättelsen och
den ekonomiska redovisningen godkändes. Det reella underskottet för
2016 blev ca 9000 lägre än budgeterat. Revisorn Gunnar Lennartsson föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket även klubbades.
Medlemsavgiften för 2018 fastställdes

till oförändrade 100 kronor. Den av
styrelsen presenterade verksamhetsplanen för 2017 godkändes.
Därefter föredrog Ulf Eriksson valberedningens förslag till styrelse, revisorer, revisorssuppleant och valberedning.
Robert Ervenius omvaldes till ordförande på 1 år. Ginger och Rolf Holger
valdes till nya ledamöter på 2 år och
Eva Clasberg och Jane Löfgren omvaldes på 2 år.
Till revisorer omvaldes Gunnar Lennartsson och Bengt Lundqvist och som
revisorssuppleant omvaldes även Sten
Halvarsson.
En ny valberedning valdes på 1 år bestående av Ewa Werin, Monika
Schenk och Lennart Olhans.
Inga motioner hade inkommit och val
av representanter till SAASDC:s årsstämma överläts till styrelsen.
Innan mötet avslutades, avtackades de
avgående ledamöterna Inger Arvhammar och Kersti Möller med blommor
Inger Arvhammar

Gunnar Lennartsson drar revisorenas berättelse.
I bakgrunden Eva Clasberg &
Ingvar Thörn
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för ett mångårigt arbete i Husq:s styrelse. Likaså tackades mötesordföranden, mötessekreteraren, revisorerna
och valberedningen med varsin ros.
Därefter avslutade Ingvar Thörn årsmötet

Medan den nya styrelsen hade konstituerande styrelsemöte, serverades kaffe och kaka. Därefter vidtog dans
med Calle Bruner som caller.

Stora Skuggan 2017
Torsdagar kl.12- 15
Entré 50 kr
25 maj

BMBP

Rojne Eriksson

1 juni

MP

Michael ”Sotarn” Lindberg

8 juni

BM

Jack Borgström

15 juni

MP

Björn Jerneborg

22 juni

B36 B B36 M

Leif ”Snuffe” Ericsson

29 juni

P A1

Michael Gerkman

6 juli

BM

Michael Gerkman

13 juli

B36 M B36 M

Lasse Rawet

20 juli

P A1

Michael ”Sotarn” Lindberg

27juli

BM

Leif ”Snuffe” Ericsson

3 aug.

MP

Calle Brunér

10 aug.

MP

Jack Borgström

17 aug

BM

Rojne Eriksson

24 aug.

P A1

Björn Jerneborg
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Klubbresan till Ånnaboda 21 – 23 april
Även i år är vi ca 80 personer som reser till Ånnaboda för en helg fylld med 3
dagar squaredans. Jag har skickat ett mail (eller brev till några) med deltagarförteckning och var var och en ska bo. Bussarna avgår från Cityterminalen 13.00
och 13.30 från Huddinge busstation. Ange på slutbetalningen eller skicka e-mail
till mig, vilken buss ni stiger på och ni som har allergier mot viss mat. Kolla
med din rums- eller stugkamrat(er) att alla har fått mitt mail (brev). Annars hör
av er till mig.
Robert Ervenius, robert@ervenius.nu
Våra kurser höstens 2017
Höstens kurser omfattar 12 kursdagar och kommer att starta den 12 och 14 september och avslutas 28 och 30 november.
Tisdag:
Kurs 1 Mainstream dansträning

09.30 - 11.15

Kurs 2 Basic dansträning

11.20 - 13.05

Kurs 3 Mainstream kurs term 1

13.20 - 15.05

Kurs 4 Basic kurs term 1

15.10 - 16.55

Torsdag:
Kurs 5 A2 kurs term 1

09.30 - 11.15

Kurs 6 A1 dansträning

11.20 - 13.05

Kurs 7 Plus dansträning

13.35 - 15.20

Kurs 8 Plus kurs term 3

15.25 - 17.10

Planerade danser hösten 2017.
Våra danser i höst är ännu inte helt klara men preliminära datum är följande.
Mer information kommer i Husq-blad 3/2017.
Kick-off dansen fredagen 8 september
Sensommardansen fredagen 29 september
Fyrklöverdansen lördagen 14 oktober
Novemberdansen fredagen 10 november
Julfest/20årsfest torsdagen 7 december
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Fredagen 31 mars 2017
kl 13.00 – 16.00
B
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller

Rojne Eriksson

Inträde 75kr
Kaffe med bulle 25 kr
Kontaktperson: Ginger Holger 08 711 0180

I samarbete med

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

2017Års

Graduering
Fredag 7 april
kl 13:00
Caller denna viktiga dag är

Robert
Milestad
Efter gradueringen blir det kaffe
med kaka 30 kr.
För graduanterna 0 kr
Därefter dans till kl 16.30 B
OBS!! Endast graduerade medlemmar
Kontaktperson:. Rolf Holger 08-711 0180
I samarbete med

www.husq.se
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Våra danser våren 2017
Fredagen
31 mars
13:00 -16:00

Basicdans
B

Rojne
Eriksson

Fredagen
7 april
13:00-16:30

Graduering
Robert
B
OBS! endast Milestad

Fredagen
12 maj
12:30-17:00

Vårfesten
Calle
BMBP
Brunér
OBS! endast
medlemmar

Onsdagen
31 maj
13:00-16:00

graduerademedlemmar

Picknickdansen
BMBP

Sven
Andréason

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge
ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge
ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

I samarbete med

I samarbete med

I samarbete med

Stortorpsparken
Trångsumd

Våra danser våren 2017.
Under våren har vi haft 2 danser med Robert Milestad – Januaridansen med 9
squarer och Marsdansen med 4 squarer. Tyvärr blev Februaridansen inställd
p.g.a. ett missförstånd mellan klubben och Rojne. Därför har vi lagt in en
ny Basicdans den 31 mars med Rojne som vi hoppas att många ska uppskatta.
En ros till våra kursvärdar
Våra kursvärdar är ryggraden i vår kursverksamhet. Över 170 medlemmar deltar
i någon eller flera kurser och alla blir vi hjälpta på många olika sätt av dessa värdar. En stor ros till var och en av er för ett fantastiskt arbete under detta
”kursår”. Tack!
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Fredagen den 12 maj 2017
kl 12.30 – 17:00
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge
12:30 Samling
13:00 Mat och underhållning
Därefter dans med

Calle Brunér
Nivåer B M B P

Anmälan genom betalning till
Pg 1020537-5 senast 28 april
Pris 200 kr
OBS. Skriv ditt namn på inbetalningen
Endast medlemmar.
Kontaktperson: Ginger Holger 08-711 0180
I samarbete med

www.husq.se
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Onsdagen den 31 maj 2017
kl 13:00 - 16:00
Caller

Sven Andréason

Utedansdansbana med tak på folkparken i Trångsund
Tjäderstigen 16 Trångsund
Inträde 75kr
BMBP
Med pendeltåg är närmaste station Trångsund, och sedan är det cirka 500 m att gå. Korsa centrumtorget och följ Hammartorpsvägen norrut förbi Spelvägen och sväng till höger in på Tjäderstigen. Eller så tar du buss 831 eller 828 mot Farsta och kliver av på nästa hållplats som är Spelvägen. Därifrån är det cirka 300 m till parken.
Åker du T-bana kliver du av i Farsta och tar buss 831 eller 828 mot Länna/Skogås och kliver av
vid hållplats Spelvägen. Därifrån är det cirka 250 m till parken.
När du kommit in på Tjäderstigen ser du nästan omedelbart infarten till Stortorpsparken på vänster
sida.

Kontaktperson: Ginger Holger 08 711 0180

P platser finns.

Medtag

www.husq.se

www.husq.e
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 8 september 2017
kl 13.00 – 16.30
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller

Robert
Milestad
Nivåer: B M B P
Inträde 75 kr
Kaffe med bulle 25 kr
Kontaktperson: Ginger Holger 08711 0180
I samarbete med

www.husq.se

