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Verksamhetsplan för 2022
Kursverksamhet
Planen var att måndagskurserna för vårterminen skulle ha börjar den 10 januari med A1 Ws, Plus
Ws, Mainstream Ws och Basic byta sida/ombytta roller med 13 kurstillfällen.
Vårterminens torsdagskurser skulle börjat den 13 januari med Plus termin 3, Mainstream, Basic
termin 3 och Basic nybörjare med 13 kurstillfällen.
Dessa planer har stoppats av den kraftiga smittspridning vi upplevt under början av januari. Vi kan
just nu inte säga när vi kan komma igång med kurs verksamheten. Går vi miste om allt för många
kurstillfällen kommer vi att senare lägga kursslutet eller låta alla kurstillfällen bli dansträning.
Till hösten hoppas vi kunna ha normal verksamhet igen. Höstterminen startar vi med avrostning och
provapå den 7 september och eventuellt också den14. Kurserna kommer att börja 12 respektive 15
september och sluta den 5 respektive 8 december, På måndagarna kommer vi att ha A1
dansträning/Ws med inslag av A2, Plus dansträning/Ws, Mainstream dansträning/Ws, Basic byta
sida/ombytta roller. På torsdagarna blir det A1 termin 1, Plus termin 1, Mainstream termin 1 och
Basic nybörjare.
Måndagskurserna för vårterminen 2023 börjar den 16 januari, torsdagskurserna för vårterminen den
19 januari med fortsättning på höstens program
Klubben firar i år sitt 25 års jubileum
Frivilliga behövs för att arrangera detta firande och andra fester inom klubben.
Klubbdanser på Kvarntorpsgården
2022-03-09 Ordinarie föreningsstämma
2022-04-20 Avslutning
Under hösten Graduering
2022-12-14 Avslutning/Julfest
Klubbdanser utanför Kvarntorpsgården
Söndagen den 6 november Klubbdans på lämplig restaurang.
Klubbresa
Klubbresa kommer att planeras till 9-11 eller 16-18 september.
Öppna danser våren 2022
2022-04-14 Skärtorsdagsdans
2022-04-27 Onsdagsdans
2022-05-04 Onsdagsdans
2022-05-11 Onsdagsdans
2022-05-18 Onsdagsdans
2022-05-25 Onsdagsdans

2022-06-01

Onsdagsdans

Öppna danser hösten 2022
2022-08-10 Onsdagsdans
2022-08-17 Onsdagsdans
2022-08-24 Onsdagsdans
2022-08-31 Onsdagsdans
2022-10Oktoberdans
2022-11Novemberdans
Övrigt
Nya medlemsblad utges i augusti och december.
Under året ska vi skapa en festkommitté.
Convention kommer att bli 4-6 juni 2022 i Flen
Uppvisningar
Inga uppvisningar planerade.
Samarbeten
Samarbetet med ABF kommer att fortsätta
Vi kommer att fortsätta samarbetet inom Fyrklövern
Vi kommer att delta i möten med Stockholmsklubbarna
Fortsatt medlemskap i Täby Föreningsråd och Kulturföreningen i Täby

