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Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 
Redaktör:   Anette Kristiansen 073-770 6362 

  anette@kristiansen.nu 

Layout:      Nic Ljungqvist      070-722 9192 

  nic.ljungqvist@live.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 
e-post: info@husq.se 
 
medlemsavgift för 2023 är 175 kr 
plusgiro:  102 05 37-5 

Hej alla Husq:are, 
 

Först av allt vill vi i styrelsen önska er 
alla en god fortsättning på det nya året 
2023.  
Visst känns det skönt att lämna kriser-
nas år bakom sig – allt från corona till 
el-kris och däremellan krig i Ukraina 
och bränder, översvämningar och snö-
stormar i klimatkrisens spår.  
Då känns det bra att ha squaredansen 
som en stabil plattform att stå på.  
Tyvärr har många av våra medlemmar 
inte funnit vägen tillbaka till squa-
redansen sedan i våras och slutat, så 
nybörjarkurser blir a och o för vår 
klubb.  
Julfesten visade att vår klubbkänsla 

finns kvar - roligt att se att fler än 100 
medlemmar ville komma.  
Vårterminen började som vanligt med 
Intensivkurs på basic och Kick-off-
dans – precis som förr. Närmast på 
schemat står nu vår februaridans och 
så årsmötet. Jag skulle önska att 
många av er vill vara med och leda 
vår verksamhet som styrelseledamot 
och/eller kursvärd.   
Visst tar det litet tid men ger också 
mycket glädje att arbeta för andra.  
Vår klubbresa till Storstenshöjden i 
Ånnaboda blir i år som vanligt vecko-
helgen före valborg. Inflationen av-
speglar sig också i priset för resan.  
Vi hoppas dock att tillräckligt många 
vill resa med. Per håller som tidigare i 
detta evenemang.  
När blåsipporna och vitsipporna har 
tittat fram är det dags för pick-nick-
dansen i Stortorpsparken.  
Det blir ett fullspäckat program under 
våren och trevligt ska det bli. 
Robert 
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Robert Ervenius 
robert@ervenius.nu 

Ordförande 070-870 2418  

Greta Tellström 
greta.tellstrom@taggsvampen.se 

Kassör 070-210 5883  

Björg Halvarsson 
bjorg.halvarsson@telia.com 

Dansansvarig 070-475 0171 
08-532 542 64 

 

Karin Netz Andréason  
karin.netz.andreason@gmail.com 

Kursansvarig 073-983 2298  

Per Salomonsson 
persalomonsson@telia.com 

Ledamot 070-64 72 136   

Anette Kristiansen 
anette@kristiansen.nu 

Ledamot  073-770 6362    

Anette Isaksson 
humlan2.isaksson@gmail.com 

Sekreterare 070-530 6730  

FÖRSÄKRINGAR 
 
Alla kursdeltagare är försäkrade till, från och under kurstillfällena genom 
ABF:s gruppförsäkring i Folksam. Även SAASDC har en gruppförsäkring hos 
Folksam (gäller endast medlemmar). 
Om du skadar dig så har du rätt att anmäla skadan till samtliga försäkringar du 
har. Kostnader för läkarvård mm (faktiska kostnader) kan enbart ersättas av 
en försäkring. Om du har fler försäkringar så avgör du själv från vilken försäk-
ring ersättning ska ges. Bestående men som exempelvis medicinsk invaliditet 
ersätts däremot från samtliga dina olycksfallsförsäkringar. 
Du anmäler själv inträffat olycksfall direkt till Folksam på telefon 0771-950 
950 eller via folksam.se 
Karin Netz Andréason 
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Jubileumsjulfest 2022 
 
Kära squaredancevänner, så härlig 
festen blev som vi hade sett fram 
emot med sådana förväntningar. Det 
var ju inte bara julfest utan också 25-
årsjubileum för klubben.  
Redan i vestibulen märkte man att det 
var jubileum. Bubbel och snittar er-
satte glögg och pepparkakor.  

Stämningen var hög och lottförsälj-
ningen i full gång. 
Vi var drygt hundratalet fest - och 
danssugna som släpptes in i Blå salen 
där scenen som vanligt var härligt jul-
smyckad och borden hade gulddukar 
för att ytterligare förstärka jubileums-
känslan. 
Vi bjöds på jultallrik med dryck och 
kaffe med mjuk saffranskaka. Allt 
smakade mycket gott. 
 
Luciatåget med sina upptåg och 
sånger gladde oss under måltiden och  

 
dagen till ära hade en ny sång skrivits 
till jubileet. 
Sju squarer startade upp dansen med 
Sven Andréasson som caller. Sven 
callade oss igenom B-, M-, och P-
danser. Han höjde julkänslan ytterli-
gare med mysig julmusik. Det dansa-
des flitigt och som vanligt hördes 
glada skratt från squarer där någon 
dök upp på ett oväntat ställe. 
Ett varmt och stort TACK till alla er 
som organiserade och genomförde ar-
rangemanget! 
En som trivdes förträffligt. 
Laine Holmgren 
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Klubbresan! 
Ånnaboda 

Storstenshöjden 
Nu är det dags att boka in 2023 års klubbresa. Datum för resan är fredagen 
den 21 april tom söndagen den 23 april. Vi har även detta år valt att åka till 
Ånnaboda Storstenshöjden utanför Örebro. 
Buss till Ånnaboda avgår från Cityterminalen 13.00 och åker via Huddinge stat-
ion till Ånnaboda. Avresetid från Bussterminalen Huddinge Station 13.30. Åter-
resa 15.00 från Ånnaboda. 
När det gäller logi finns det enkelrum, dubbelrum och stugor. Sänglinne och 
handdukar ingår i boendet. I hotellrummen ingår städning men i stugorna gör 
man själv sin slutstädning. Alla hotellrummen har egen toalett och dusch – na-
turligtvis även stugorna. 
Följande måltider ingår: 
Fredag: middag vid 18-tiden 
Lördag: frukost, lunch, middag och vickning 
Söndag: frukost, lunch och eftermiddagskaffe. 
 
Och så ska 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. Dans-
schemat är ännu inte klart; är ju delvis beroende på deltagarnas dansnivåer. Ro-
ligt ska det bli och mycket dans ska det vara! 
Kostnad per person (logi, mat, buss och dans) blir: 
Enkelrum: 3800 
Dubbelrum: 3500 
Stuga: 3500 
 
Anmälningslistor kommer att finnas hos kursvärdarna vid kursstart.  
Betalning av hela beloppet ska vara klubbens plusgirokonto 102 05 37-5 
tillhanda  
senast 28 februari 2023. Ange vid betalning att det gäller klubbresan. Och 
glöm inte skriva namn. 
 
I mån av plats är även icke medlemmar välkomna. 
 
OBS! Utebliven betalning innebär att anmälan upphör. 
 
Du är mycket välkommen till denna dansresa. Hoppas vi ses! 
Om inte resan till Ånnaboda kan bli av så kommer det inbetalade beloppet att 
återbetalas. 
Har du frågor, är du välkommen att höra av dig. 
 
Per Salomonsson 
070-647 21 36 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2023 
 

Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie årsmöte. 

Plats:  Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge. 
Datum: Fredagen den 24 februari 2023.  
Tid:  12.30 

 
 Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet. 

Mötet avslutas med kaffe och dans. Rojne 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 justerare, tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift 2024 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023 

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 2023 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 2023 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér  
Kursstart: tisdag  17 januari  
Kursslut: tisdag  11 april     
  
Kurs  1 09.30 - 11.15  M    dansträning      
  2 11.20 - 13.05  B     kurs termin 2      
  
Torsdagar  Caller:  Sven Andréason 
Kursstart:  torsdag 19 januari   
Kursslut: torsdag  13 april    
  
Kurs  5 09.30 - 11.15  A2  dansträning    
         6 11.20 - 13.05  A1  dansträning    
         7 13.35 - 15.20  A1  termin 1      
 8 15.25 - 17.10  P     termin 3 
 
 

Våra kurser våren 2023 

Terminen omfattar 12 Kurstillfällen.      
Terminsavgift 550 kr  Extrakurser 200 kr (endast en avgift även för flera extrakurser) 
Kursavgiften skall vara betald 31 januari 2023 till plusgiro 102 05 37-5. 
OBS!!! Glöm inte att skriva namn & kursnummer. 

Medlemsavgift 175 kr/år. Medlemsavgift som erläggs av nya medlemmar på 
hösten 2022 gäller även nästa kalenderår 2023. 

Kurs 1: Maureen Eidem              070-351 2426 
 
Kurs 2: Anette Kristiansen          073-770 6362 
             Karin Netz-Andréason   073-983 2298
  
 
              
  

Kurs 5: Ingegerd Ervenius    070-488 6361 
 
Kurs 6: Ewa Werin               070-497 4313
  
Kurs 7: Irene Sabel                070-458 0947 
 Britt Wadén Sabel     070-957 6422 
  
Kurs 8:  Laine Holmgren        076 805 12 41  
 
  

Våra kursvärdar våren 2023 
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Fredag 
17 februari 
13:00  - 16:00 

Februari-
dans 

B M P 
Robert 

Milestad 
 

ABF 
Kommunalvägen 

26 
Huddinge 

 

Fredag 
17 mars 
13:00  - 16:00 

Marsdans 
B36 P 

Janne 
Wiklund 

 

ABF 
Kommunalvägen 

26 
Huddinge 

 

Tisdag 
23 maj 
13:00  - 16:00 

Picknick-
dans 

B M P 
Sven 

Andréason 
 

Stortorpsparken 
Trångsund  

 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans  

våren 2023 

2022    HUSQ   2023 

I samarbete med 

I samarbete med 

INFORMATION OM GDPR – General Data Protection Regulation 
 
Huddinge Square Swingers, HUSQ, samlar in personuppgifter om kursdelta-
gare och medlemmar. Det gör vi för att kunna administrera kurser och skicka ut 
information. Ordförande och kassör har tillgång till alla personuppgifter medan 
kursansvarig och kursvärdar endast har uppgifter om namn och telefonnummer. 
 
ABF hanterar och registrerar kursdeltagarnas personuppgifter på ett korrekt och 
respektfullt sätt i enlighet med bestämmelserna i GDPR och här kan du läsa 
mer: www.abf.se/gdpr 
 
HUSQ är medlem i Svenska squaredansförbundet, även kallad Swedish Associ-
ation of American Square Dance Clubs, SAASDC. Våra medlemmar registreras 
där och får tidningen Square-Info hem i brevlådan fyra gånger om året. 
Karin Netz Andréason 
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www.husq.se 

I samarbete med 

Fredag den 17 februari 2023 
kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Inträde 100 kr 
Café finns 

eller ta med egen kaffekorg 

B M P 

Kontaktperson: Björg Halvarsson  070-475 0171  
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www.husq.se 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

I samarbete med 

Fredag den 17 mars 2023 
kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Caller  
  
  
 
 

B36  P   

Janne  
Wiklund 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Inträde 100 kr 
Café finns 

eller ta med egen kaffekorg 
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Med pendeltåg är närmaste station Trångsund, och sedan är det cirka 500 m att gå. Korsa cent-
rumtorget och följ Hammartorpsvägen norrut förbi Spelvägen och sväng till höger in på Tjädersti-
gen.  Eller så  tar du buss 831 eller 828 mot Farsta och kliver av på nästa hållplats som är Spelvä-
gen. 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. 

Sven Andréason Caller 

Utedansdansbana med tak på folkparken i Trångsund 
Tjäderstigen 16 Trångsund 

Tisdag 23 maj 2023 

kl 13:00 - 16:00 

P - platser finns. 

Bg M Bg P       

Medtag 

www.husq.se 

Inträde 100 kr 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 


