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God fortsättning 2018
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Ordföranden
har ordet

Hej alla Husq:are,
Först av allt vill vi i styrelsen önska
er alla en God Fortsättning på det nya
året 2018. Hoppas att ni under julen
och nyåret haft det trevligt tillsammans med släkt, vänner, barn och
barnbarn. Visst är det en tid med
mycket av överflödets goda men det
sätter också sina spår. Men det bästa
av allt är nog ändå att ”det har vänt”
och att ljuset är på väg tillbaka.
Vi avslutade 2017 med vår jubileumsfest och en sprudlande föreställning
av vår cabaré.
Återblicken av de 20 år som passerat
i form av olika tidstypiska slagdängor
och tidigare ordförandens tal uppskattades av oss alla.
Nu till 2018. Få verksamheter kräver
så mycket framförhållning som squaredansen gör. Styrelsen håller just på
med att lägga sista handen vid hös-

tens 2018 program vad gäller dansträningar och kurser. Vi vill gärna höra
era önskemål så tänk till vad ni vill ha.
Nu under våren fortsätter vi med samma kurs- och dansschema som under
hösten 2017 och som många har deltagit i. Förhoppningsvis kommer fler att
vilja delta så att klubbens ekonomi
kan komma mer i balans.
Det som närmast står inför dörren är
vårt årsmöte den 23 februari. Precis
som inför förra årets årsmöte kommer
årsmöteshandlingarna i tryckt form att
finnas tillgängliga veckan innan på
våra kursdagar och naturligtvis på själva årsmötet, så att alla hinner läsa
dem.
Gör er stämma hörd och kom gärna
med motioner och/eller synpunkter.
Under våren kommer också våra traditionella aktiviteter såsom Klubbresan
till Ånnaboda, Vårfesten och Picknickdansen förutom våra klubbdanser
på ABF. Vårens program är välfyllt
och roligt ska det bli.
Robert.
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Medlemmar i
Huddinge Square Swingers
kallas till
Årsmöte 2018-02-23 klockan 1230
i Blå Salen, på ABF.
Se sid 7.

Medlems och kursavgifter betalas innan 31 januari

HUSQ:s styrelse 2017
Robert Ervenius
robert@ervenius.nu

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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Jubileumsfest - och julfest!
Torsdagen den 7:de december
var en grå och ruskig dag. En
riktigt eländig dag! En dag då
man helst inte ville gå ut om man bara tänkte på vädret.
Men, det var ju dagen då vi i
husq firade att vi har funnits i
20 år. Och eftersom det är december månad, blev jubileumsfesten kombinerad med
julfest. När jag anlände till
ABF-huset möttes jag av idel
sprudlande glada människor,
de flesta klädda i något rött.
Är det snart jul så är det. Jag
möttes också som vanligt av
lottförsäljare. Men lotterna
kostade dubbelt så mycket
som ”vanligt”. Inte lika roligt;
är ju så kul att ivrigt bläddra i
mängden av inköpta lotter vid
dragningen.

glögg. Mycket folk och trångt,
trångt, trångt. Kunde konstatera att det var bara en person jag
inte kände igen. Inte så konstigt, hon skulle på en annan begivenhet och var ingen squaredansare.
Folk flockades utanför dörrarna
in till festsalen, och fastän Robban försökte säga ”stopp, inte
än” i dörröppningen så fungerade det inte. Han blev nersprungen och långt före kl två var alla
bänkade vid de fyra vackert dekorerade borden. Aptitliga tallrikar stod framför oss och dryckesflaskor likaså.

Mingel med bubbel, i mitt
tycke bättre än mingel med
Och det dröjde inte länge innan
vår egen revydrottning, Ewa
Hjelm, stod på scenen med sin
ensemble och med vår ordförande. Vi kände oss mycket välkomna och förväntansfulla inför
eftermiddagen.
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Hörde att Sven lär ha frågat om
han skulle jobba, dvs calla, eller om han fick betalt bara för
att vara där. Men några tippar
hann vi trots allt med att dansa.

Vilken eftermiddag! Gamla godbitar från tidigare revyer var
framplockade. Och de hade inte
blivit sämre! Nya godbitar hade
tillkommit. Maten var lika god
som den såg ut. Överraskning i
form av sprakande tårta bars in
i nedsläckt lokal. Blommor delades ut; både rosor och tulpaner.
Klubbens tidigare ordföranden
visades upp på scen och vi
(ordförandena) förväntades troligen att säga något klokt. Som
vanligt kunde man på grund av
ljudnivån i rummet inte höra
vad bordsgrannarna sa, men det
var säkert en massa intressanta
och roliga saker. Timmarna
bara rusade iväg!

Det är alltid så roligt att på
våra fester se hur medlemmar
som varit med länge blandas
med våra nyaste medlemmar.
Jag blir lite smålycklig.

Jag vill tacka styrelsen, revygänget, bordsvärdarna och caller-Sven för en så lyckad fest.
Sist men inte minst vill jag
tacka alla er medlemmar som
med er närvaro och glada humör hjälpte till att göra festen
så lyckad!
Hurra för vår klubb!
ewa w
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Klubbresan!
Nu är det dags att boka in 2018 års
klubbresa! Datum för resan är fredagen den 20 april tom söndagen den
22 april. Vi har valt att även detta år
åka till Ånnaboda Storstenshöjden
(fd Kilsbergen) utanför Örebro.
Vi har även valt att behålla upplägget
med två bussar - en från stan, Cityterminalen och en från Huddinge station. Avresetid 13.00 från Cityterminalen och 13.30 från Huddinge. Återresa 15.00 från Ånnaboda.
När det gäller logi finns det enkelrum,
dubbelrum och stugor. Till stugorna
skall eget sänglinne medtagas och
slutstädning skall göras. Alla hotellrummen har egen toalett och dusch och naturligtvis även stugorna.
Följande måltider ingår:
Fredag: middag vid 18-tiden
Lördag: frukost, lunch, middag och
vickning
Söndag: frukost, lunch och eftermiddagskaffe.
Och så skall vi naturligtvis dansa!
Vi har i år valt att ha två callers, Sven
Andréason och Svante Jordeskog.
Detta innebär att vi kommer att dansa
i två salar.

Roligt skall det bli och mycket dans
skall det vara!
Kostnad per person (logi, mat, buss
och dans) blir:
Enkelrum:
2 800:Dubbelrum:
2 600:Stuga:
2 300:Anmälningsavgiften är 500 kronor
och den skall betalas senast 31 januari
till klubbens plusgirokonto 102 05 375. Ange vid betalning att det gäller
klubbresan. Och glöm inte att skriva
namn. Slutbetalning senast 31 mars.
Listor med intresseanmälningar kommer att finnas hos kursvärdarna .
Utebliven betalning av anmälningsavgiften den 31 januari innebär att intresseanmälan upphör
Har du frågor, så är du mycket välkommen att höra av dig till mig.
Robert Ervenius 08-774 3037
robert@ervenius.nu
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2018
Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Plats:
Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge.
Datum: Fredagen den 23 februari 2018.
Tid:
12.30
Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet.
Mötet avslutas med kaffe och dans. Calle Brunér är vår caller.
Dagordning:

1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet

3.

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (senast 14 dagar före årsmötet)

4.

Fastställande av dagordning

5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

Fastställande av medlemsavgift 2019

10.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018

11.

Val av
 ordförande för en tid av ett år
 ledamöter för en tid av två år
 två revisorer för en tid av ett år
 en revisorssuppleant för en tid av ett år
 tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för en tid
av ett år

12.

Behandling av förslag väckta av styrelsen eller genom till denna stadgeenligt ingiven
motion

13.

Val av representant till Convention 2018 utses av styrelsen

14.

Övriga frågor

15.

Mötets avslutande

Vänligen notera att eventuella motioner enligt punkt 7 i stadgarna skall skriftligen inges till styrelsen senast den 1 februari 2018.
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Våra kurser våren 2018
Tisdagar
Caller: Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em)
Kursstart : 16 januari
Kursslut: 24 april
Kurs

1
09.30 - 11.15
2
11.15 - 13.00
3
13.20 - 15.05
4
15.10 - 16.55
Ingen kurs 3 april

mainstream dansträning
basic dansträning
mainstream termin 2
basic termin 2

Torsdagar
Caller: Sven Andréason
Kursstart: 18 januari 2018
Kursslut: 26 april
Kurs

5
09.30 - 11.15
6
11.20 - 13.05
7
13.35 - 15.20
8
15.25 - 17.10
Ingen kurs 29 mars

A2 termin 2
A1 dansträning
plus dansträning
plus termin 4

Terminen omfattar 14 kursdagar
Terminsavgift :525. Extrakurser 175 kr (endast en avgift även för flera extrakurser).
Plusgiro: 102 05 37-5. Betalas senast 31 januari.
50kr för ett enstaka kursbesök
OBS! Kursavgiften skall vara betald 31 jan 2018

Våra kursvärdar våren 2018
Kurs 1: Irene Sabel
070-458 0947
Britt Wadén Sabel 070-957 6422
Kurs2: Maureen Eidem

Kurs 5: Ingegerd Ervenius

08-774 3037

Kurs 6: Lis Olvesten

08-774 5019

08-711 5712
Kurs 7:Monic Schenk

Kurs 3: Doris Roos

070-531 2064
Kurs 8: Eva Ahnström

Kurs 4: Gunilla Larsson

08-949926

070-482 0789

08-746 6714
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Danser vintern/våren 2018
Fredag 19
januari
13:00-16:00

Januaridans
BMBP

I samarbete med

Robert
Milestad

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

I samarbete med

Fredag 9
februari
13:00-16:00

Nybörjar- Leif
dans
”snuffe”
B24 B
Ericsson

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge
I samarbete med

Fredag 9
mars
13:00-16:00

Fredag 6
april
13:00-16:00
Fredag 18
maj
12:30-17:00

Onsdag 30
maj
12:30-17:00

Marsdans Robert
P A1 P A2 Milestad

Aprildans Rojne
BM
Eriksson

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

I samarbete med

I samarbete med
ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

Vårfest Calle
Bg M P Brunér
Endast
medlemmar
Picknickdans
Bg M P

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

Sven
Andréason

I samarbete med

www.husq.se

Stortorpsparken
Trångsund
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 19 januari 2018
kl 13.00 – 16.00
BMBP
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller:
Robert Milestad
Inträde 80 kr
Kaffe med bulle 20 kr
Kontaktperson: Ginger Holger 070 - 591 7078
I samarbete med

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen 9 februari 2018
kl 13.00 – 16.00
B24 B
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller:
Leif ”Snuffe”
Eriksson
Inträde 80 kr
Kaffe med bulle 20 kr
Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078
I samarbete med

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 9 mars 2018
kl 13.00 – 16.00
P A1 P A2
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller:

Robert
Milestad
Inträde 80kr
Kaffe med bulle 20kr
Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078

