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Gott nytt år 2020
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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 2020.
Hoppas att ni har haft en trevlig jul
med era närmsta och kära.
Skinkan och sillsalladen är slut och
nu har även dammsugaren gjort sitt
jobb och både gran och barr är borta.
Tomten hade det inte alltför jobbigt
en grön jul som denna och nu är det
bara de sista dekorationerna som ska
packas ned.
Visst är det trevligt när julen kommer
men ännu bättre när allt är överstökat
och livet går mot mer normala rutiner
igen.
Det bästa är i alla fall att det börjar bli
ljusare. Hösten var ovanligt grå, trist
och mulen – knappt en solglimt på
veckor – och ingen snö som kunde
lysa upp. Men några minuter mer ljus
om dagen gör skillnad och snart tittar
de först snödropparna fram.
Visst hade vi en trevlig höst som avslutades med en fantastisk julfest.
Våra klubbdanser var välbesökta och
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jag hoppas att det ska bli lika trevligt
under våren som kommer. Kurserna
hade färre deltagare än tidigare och det
hoppas jag ska vända till att fler vill
delta nu i vår.
Vi startar en mainstreamkurs, en pluskurs och en A1-kurs. Under våren
kommer vi att utnyttja kafeterian mer
under våra klubbdanser och under
fikapausen kan alla som vill ta med sin
egen kaffekorg eller använda sig av
kaféet och köpa det man själv vill.
Under våren väntar mycket av det som
vi brukar ha.
Det blir Årsmöte i februari. Vi har
också planerat in 3 klubbdanser på
ABF som jag hoppas ska bli välbesökta.
April månad är som alltid en hektisk
månad med graduation och klubbresa.
Och mitt i detta också påsken. I sedvanlig ordning ska vi naturligtvis ha
vårfesten med lotterier, uppträdande,
vin och mat samt squaredans.
Att våra fester är uppskattade har
många sagt. Sist men inte minst har vi
pick-nickdansen i slutet av maj.
Våren har ett stort utbud och som jag
hoppas skall passa alla och trevligt
skall det bli.

Robert

Klubbens
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e-post:

www.husq.se
info@husq.se

Medlemsavgift för 2020 är 150 kr
plusgiro:
102 05 37-5
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Årsmöte

Fredag 28 februari kl 12.30 -16.00
Medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för 2020 är 150 kr.

Skall vara inbetalt på klubbens plusgirokonto 102 05 37-5 senast 31 januari 2020

HUSQ:s styrelse 2019
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robert@ervenius.nu

Ordförande

070-870 2418

Jane Löfgren
janewlofgren@gmail.com
Björg Halvarsson
bjorg.halvarsson@telia.com
Annika Frööjd
annika.froojd@gmail.com
Doris Roos
doris.m.roos@gmail.com
Louise Engqvist
loen48@hotmail.com
Anette Isaksson
anette.isaksson2@comhem.se
Elisabeth Holmlund
elisabeth1holmlund@gmal.com
Anders Holmlund
anders1holmlund@gmail.com
Laine Holmgren
laine.holmgren@telia.com

Kassör

Kursansvarig

08-642 7024
073-801 7024
070-475 0171
08-532 542 64
070-400 4220

Ledamot

070-531 2064

Ledamot

072-155 6020

Sekreterare

070-530 6730

Ledamot

070-692 2627

Ledamot & redaktör

070-692 0076

Pryo

076-8051241

Dansansvarig

info@husq.se
www.husq.se

4

Klubbresan!
Nu är det dags att boka in 2020 års
klubbresa. Datum för resan är fredagen den 24 april tom söndagen den
26 april. Vi har även detta år valt att
åka till Ånnaboda Storstenshöjden
utanför Örebro.
Vi har 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 även i år två callers, Sven
Andréason och Svante Jordeskog.
Detta innebär att vi kommer att dansa
i två salar. Dansschemat är ännu inte
klart; är ju delvis beroende på delta-

garnas dansnivåer. Roligt skall det bli
och mycket dans skall det vara!

Ungefärlig kostnad per person (logi,
mat, buss och dans) blir:
Enkelrum:
3 000:Dubbelrum:
2 800:Stuga
2 500:Anmälningsavgiften är 500 kronor
och den skall betalas senast 31 januari till klubbens plusgirokonto
102 05 37-5. 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.
Elisabeth Holmlund
070-692 2627
elisabeth1holmlund@gmal.com
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Intensivkursen i squaredans
Den 9 januari hade vi en intensivkurs
i squaredans. Tanken och avsikten är
att få fler att delta och att hoppa in i
den pågående basic-kursen som nu
går in i termin 2. Det är alltid lika
spännande att se om våra ansträngningar att nå fler seniorer har givit resultat. Vi har försökt värva vänner och
bekanta, satt upp affischer mm.
Klockan närmar sig 10 och entrén på
ABF fylls av folk. Många av våra
egna dansare hade hittat hit för att
hjälpa till och förhöja stämningen. Jag
tror att de allra flesta blev förvånade –
vi blev 6 squarer och flera nya deltagare (ungefär 8 st) hade hittat hit.

Sven ledde oss alla igenom basic 20
(som var avsikten med intensivkursen)
och det blev nya calls var 10:e minut.
Vilka mainstream- eller plusdansare
fixar det? Inte många! Det blev mycket fel men alla skrattade och var glada
och tog nya tag igen. Efter 4 intensiva
timmar med allt från ”Circle left” och
”Bend the line” till ”Do Paso” och
”Separate” tog orken slut för det stora
flertalet. Låt oss hoppas att vi inte
skrämt bort de som ville prova på och
att de vill fortsätta under våren, delta i
vår dansglädje och sociala gemenskap
och bli medlemmar i Husq.
Robert

Årsmöte 2020
Medlemmar i
Huddinge Square Swingers
kallas till
Årsmöte 2020-02-28 klockan 1230
i Blå Salen, på ABF.

Efter mötet c:a 13:30 blir det kaffe med bröd
därefter dans till 16:00

Caller: Leif ”Snuffe” Ericsson
I samarbete med
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Ja nu var det julfest igen.
Som vanligt kom många Husqare till
denna tillställning.
Redan klockan tretton började folk anlända för att dricka glögg och mingla
med gamla och nya vänner. Totalt
kom etthundratre Husqare för att ta
del av denna julfest. Detta år bjöds

alla på en jättegod jultallrik och till
detta fanns öl, vin och alkoholfria alternativ. Och som sig bör kom ett Luciatåg men som vanligt stökade pepparkaksgubben till det och höll sig
inte i ledet.

Middagen avslutades med kaffe och
kaka och Robert avtackade våra calllers Calle och Sven med en liten julgåva.
Innan borden röjdes undan var det
många spända lottköpare som tum-

made på sina lotter, det fanns många
fina vinster att ta med hem. När detta
var avklarat kunde dansen komma i
gång med åtta squarer och det dansades på flera olika nivåer med Sven
som caller. Festen avslutades vid 18
tiden med många nöjda deltagare som
traskade hemåt.
Elisabeth

Årets julspel arrangerades av vår egen
Eva med både solosång och en ensemble som spelade och sjöng till
publikens stora glädje.
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2020
Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Plats:
Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge.
Datum:
Fredagen den 28 februari 2020.
Tid: 12.30
Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet.
Mötet avslutas med kaffe och dans.
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 2020

10.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020

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 2020 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 2020
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Våra kurser våren 2020
Tisdagar
Caller: Calle Brunér (fm). Rolf Boettge (em)
Kursstart : tisdag 14 januari

Kurs 1
2
3
4

09.30 - 11.15
11.20 - 13.05
13.20 - 15.05
15.10 - 16.55

P
M
B
B

termin 1
termin 1
dansträning
term 2

Torsdagar
Caller: Sven Andréason
Kursstart: torsdag 16 januari
Kurs 5
6
7
8

09.30 - 11.15
11.20 - 13.05
13.35 - 15.20
15.25 - 17.10

A2
A1
A1
P

dansträning
dansträning
termin 1
dansträning

Terminen omfattar 14 kursdagar
Terminsavgift 550 kr Extrakurser 200 kr (endast en avgift även för flera extrakurser)
Kursavgiften skall vara betald 31 januari 2020 till plusgiro 102 05 37-5.
OBS!!! Glöm inte att skriva namn & kursnummer.

Våra kursvärdar våren 2020
Kurs 1 Maureen Eidem

070-351 2426

Kurs 2 Ann-Christin Johansson 073-825 1502
Marita Olausson
076-117 0074
Kurs 3 Agneta Forsberg
070-899 5998
Karin Netz Andrèason 073-983 22 98
Kurs 4 Anette Kristiansen

073-770 6362

Kurs 5 Ingegerd Ervenius 070-488 6361
Kurs 6 Robert Ervenius

070-870 2418

Kurs 7 Irene Sabel
070-458 0947 &
Britt Wadén Sabel 070-957 6422
Kurs 8 Eva Ahnström
Monica Schenk
Lennart Olhans

Graduering
3 april kl 13:00 - 16:00
Endast graduerade medlemmar
Caller Robert Milestad

08-746 6714
08-94 99 26
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Huddinge Square Swingers inbjuder till dans och
andra aktiviteter våren 2020
Fredag
17 januari
13:00 -16:00

Januaridans
BMBM

Fredag
7 Februari
13:00 -16:00

Februaridans
P A1

Fredag
28 februari
12:30 -16:00

Årsmöte

I samarbete med

Rojne
Erikson

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

I samarbete med

Robert
Milestad

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

Leif
”Snuffe”
Ericsson

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

I samarbete med

I samarbete med

Lasse
Rawet

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

Fredag
Graduering
Endast
Robert
3 april
graduerade
Milestad
13:00 - 16:00

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

I samarbete med

Fredag
Vårfest
Endast
8 maj
13:30 - 18:00 medlemmar

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

I samarbete med

Fredag
13 mars
13:00 - 16:00

Endast
medlemmar

Marsdans
B36 B M

medlemmar

Tisdag
26 maj
13:00 - 16:00
I samarbete med

Picknickdans

Calle
Brunér
Sven
Andréason

Parken

i Trångsund
Tjäderstigen 16
Trångsund

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen 7 februari 2020
kl 13.00 – 16.00
P A1
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller:
Robban Milestad
Inträde 80 kr

Cafeteria finns
eller ta med egen kaffekorg
Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171
I samarbete med

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen 13 mars
kl 13.00 – 16.00
B36 B M
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller:
Lasse Rawet
B36 B M
Inträde 80 kr

Cafeteria finns
eller ta med egen kaffekorg
Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171
I samarbete med
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Onsdagen den 26 maj 2020

kl 13:00 - 16:00
Caller

Sven Andréason

Utedansdansbana med tak på folkparken i Trångsund
Tjäderstigen 16 Trångsund
Inträde 80 kr
Bg M Bg P
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: Björg Halvarsson 070-475 0171

P platser finns.

Medtag

www.husq.se

