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Hej alla squaredansvänner!

Det börjar närma sig Jul och Nyår och det är dags att sammanfatta hösten. Som vi alla vet, har det under
hösten inte varit möjligt att genomföra några aktiviteter. Efter sommaren avtog smittan och vi hoppades
kunna komma igång så sakteliga. Under oktober tog smittspridningen fart igen. Den dans som vi
hoppades kunna genomföra i oktober, blev vi tvungna att ställa in. Några ytterligare aktiviteter under
hösten var inte att tänka på. Nu får vi istället vänta på att vaccineringen mot Covid-19 kommer igång.
Samtidigt får vi hoppas, att smittspridningen avtar och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer
kommer att kunna mildras. Det skulle vara härligt, om vi någon gång under våren kan få börja dansa
igen. Så fort det är riskfritt att dansa, är styrelsens tanke att vi ska starta med dansträning på alla nivåer.
Sedan får vi verkligen hoppas att det skall gå att genomföra kurser under hösten.
Enligt klubbens stadgar skall ett årsmöte om möjligt äga rum senast den 31 mars. Kallelse med
föredragningslista skall utdelas eller anslås i danslokalen minst fjorton (14) dagar före årsmötet.
Motioner skall inges skriftligen till styrelsen minst en (1) månad före årsmötet. Då vi troligen inte kan
träffas tillsammans på Kvarntorp för att genomföra årsmötet, tänker vi oss att genomföra det på distans.
Kallelsen kommer att skickas ut med e-post till alla, och med vanlig post till er som inte har uppgivit
någon e-postadress. Röstning kommer troligen att ske via post och e-post. Mera information om detta
kommer i samband med att kallelsen skickas ut och kommer att finnas på vår hemsida.
Vi vill också påminna om medlemsavgiften som skall vara betald senast den 1 mars. Medlemsavgiften
för 2021 är oförändrat 100 kr
Kom nu ihåg att helst bara träffa de personer du umgås med dagligen! Var rädda om er och ha det så
bra!

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Styrelsen

