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Se vår hemsida!
www.vollsjo.dk
Vi finns på Facebook!
Gilla oss!

Ordförande har ordet
2020, Vollsjö Danssport klubb fyller 30 år!
Vi hade planerat diverse överraskningar och en sjudundrandes fest…men det kom en pandemi
vid namn Corona emellan…
Vem kunde ana att dansen skulle stanna av helt? Att dansband skulle försvinna?
Vårens kurser fick avbrytas och ställas in. Ingen dans till Perikles på vår populära
Skärtorsdagsfest. Dansommaren blev inte vad vi hoppats.
Vi har trots allt kämpat på inom klubben att försöka lära ut dansen efter de restriktioner som
satts upp. En del av höstens kurser kom igång men deltagandet var lågt. Vår danstävling med
Piraten pokalen fick ställas in. Vår 30 åriga höstfest skulle varit klubbens Jubileumsfest med dans
till Casanova.
Som det ser ut nu kommer vi att ta ett nytt beslut i februari om huruvida vårens kurser kommer
att kunna genomföras.
Nu går 2020 mot sitt slut och troligtvis även pandemin så småningom.
Förhoppningsvis snart kan vi ses igen i dansens tecken!
Vi hoppas att ni fortsatt kommer att stötta klubben som medlemmar även om verksamheten tagit
paus. Tack för ert stöd!
Julen och Nyår är snart här och vi på Vollsjö Danssport klubb önskar er härligt mysiga stunder
med nära och kära.

Var rädda om varandra!
Ordförande Annika Jönsson
Vollsjö Danssportklubb
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Resultat av årsmöte 2020
Vollsjö Danssportklubb hade årsmöte torsdagen den 21 februari på Folkets Hus, Sjöbo
Styrelse för 2020 valdes följande:
Ordförande: Annika Jönsson
Kassör:
Emma Jönsson
Vice ordf: Ida Lassesson
Sekreterare: Ann-Kristin Nilsson
Ledamot: Fritz Hallgren

omval 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
omval 2 år
omval 2 år

Suppleanter: Cecilia Andersson
Christer Jönsson
Helena Mahlgård

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Revisorer Marie Christensen, omval Bodil Green omval, suppleant Jerry Ståhlbrand omval.
Valberedning Inger Nilsson smk omval, Cim Månsson omval, Pia Andersson omval.
Svenska Danssportförbundets ombud (DSF) Annika Jönsson omval, Christer Jönsson omval.
I kommittéerna valdes:
Tävlingskommittén: Tävlingar, bussar, anmälningar, licenser, tävlingsparen
Ida Lassesson smk omval, Ann-Kristin Nilsson omval, Stefan Nilsson omval,
Helena Mahlgård omval.
Utbildningskommittén: Kursverksamhet, utbildningar, danskvällar.
Christer Jönsson smk omval, Mia Mårtensson omval, Cecilia Andersson omval,
Fritz Hallgren nyval, Ludwig Ståhl nyval.
PR-kommittén: Reklam, PR, uppvisningar, hemsidan, kläder, Voll-nytt, press, lotter, fester.
Helena Mahlgård smk omval, Ann-Kristin Nilsson omval, Christer Jönsson omval,
Cim Månsson nyval, Linda Wiking nyval.
Ungdomskommittén: Barn och ungdomsverksamhet.
Ann-Kristin Nilsson smk omval, Lenina Svensson omval, Christina Thim omval,
Ludwig Ståhl omval
Tekniskkommitté: Förvaring, underhåll, inköp av material och inventarier.
Fritz Hallgren smk omval, Daniel Fredriksson omval, Ola Sjöbeck omval,
John Jönsson omval. (forts.)

Stefan Nilsson avgick som ledamot i Utbildnings kommitteénn
Sebastian Ahlberg avgick som ledamot i PR-kommitteén
Den nya styrelsen tackar för gott samarbete!
Klubben bjöd på kaffe och smörgåstårta och efter årsmötet hade vi danskväll.

Medlemsavgift 2021
Glöm inte att förnya ditt medlemskap för år 2021.
Fr o m 1 januari 2021 är medlemsavgiften kalenderår:
100 kr t o m 18 år
200 kr fr o m 19 år
Familj 500 kr
Fr o m 1 juli 2021 är medlemsavgiften för höstterminen 2021
50 kr t o m 18 år
100 kr fr o m 19 år
Inbetalning sker på klubbens bankgiro 5752-1692 eller Swish nr: 123 494 4401
För att gå kurs hos oss krävs medlemskap och det tillkommer kurspriset
Betala gärna medlemsavgiften i samband med kursavgiften!
OBS! Glöm inte namn i samband med inbetalningarna!

Vi hälsar alla nya medlemmar för året 2020 välkomna till Vollsjö
Danssportklubb.
Ni får gärna hjälpa till och ”värva” nya medlemmar och kursdeltagare och göra reklam för
våra danskurser när vi kommer igång igen.

Årsmöte
Fredag den 19 februari kl.18.30 i Sjöbo, Folkets Hus.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 januari.
Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe, kalldryck på årsmöte deltagarna kl 18.30 och
19.30 börjar årsmötet.
Alla medlemmar är välkomna!
Med reservartion med pandemin restriktionerna så kommer årmötet antingen
hållas digitalt eller flyttas fram till ett nytt datum. Styrelsen tar det beslutet senast
2 veckor innan och meddelar på facebook, hemsidan och e-post!

Styrelsen

Avsägelser
Eventuella avsägelser ska vara valberedningen tillhanda senast 10 januari.
Det gäller er i styrelsen, kommittéer eller som har ett annat förtroende uppdrag.
Annars räknar vi med att ni vill vara kvar ett år till.

Valberedningen

Danskurser & Danskvällar
Vi har beslutat med att avvakta med danskurserna och danskvällar tills samhället har öppnats upp
igen efter rådande läge med corona pandemin. Om vi kan köra igång senare till våren 2021 så
håll utkik på hemsidan och facebook.
Även om vi inte har danskurser just nu så hoppas vi att ni stödjer Vollsjö Danssportklubb
med att förnya ert medlemskap 2021!
Med vänlig hälsning Christer, Mia, Cecilia, Fritz, Ludwig.
Utbildningskommittéen

Smått & Gott
På tävlingen i Växjö den 17 oktober i Bugg 35+C blev Patrik Önnerfjord -Yvonne Andreasson 4:a och fick 1 UP
(uppflyttningspoäng) och i Bugg 35+ B / Grand Senior A blev Christer Jönsson - Mia Mårtensson 4:a och fick 1 UP!
GRATTIS!
Den 11 november i år fyllde Vollsjö Dansportklubb 30 år, och vi skulle firat året med olika events bl a
dans och workshops på Sjöbo marknad och nu i höst med jubileumsfest och dans!

Tävlingsresultat 2020
Växjöbuggen GP, Växjö 2020-10-17
Bugg 35+ C (12 par)

Patrik Önnerfjord-Yvonne Andreassson / 4

Bugg 35+ B / Grand Senior A (19 par) Christer Jönsson-Mia Mårtensson / 4

Vad händer ?

(Med reservation för ändringar)

Fler tävlingar se www.danssport.se

19/2 Årsmöte
kl. 18.30 i Sjöbo Folkets Hus
1/4 Dansfest
Skärtorsdagfest i Sjöbo, Folkets Park (Preliminärt)
6/6 Sveriges Nationaldag Deltagande i föreningståget i Vollsjö

Det blev ett sammanslaget Voll-nytt i år nr 1 o 2,
då det mesta av klubbens verksamhet har satts i paus,
så hoppas vi att nästa år blir bättre!

Manusstopp för nästa
Voll-nytt är 23 maj
God Jul & Gott Nytt År
Önskar
Christer

Tack till alla kursledare och hjälpdansare
Tack till alla kursledare och hjälpledare! För utan er hade allt stannat upp. Ni är oftast den första
kontakten för kursdeltagaren och ansikten utåt för klubben. Ni lägger ner mycket tid för att hjälpa
andra att lära sig dansa.
Tack till alla hjälpdansare! Ni är till stor hjälp för ledarna och att ni lägger ner tid på hjälpa oss
fast ni har gått kurserna redan. Ingen nämnd ingen glömd för ni är så många.
Är ni fler som vill komma och hjälpa till så kontakta kursledarna. Ni är mer än välkomna!
De som varit ledare och hjälpledare 2020:
Christer Jönsson, Mia Mårtensson, Jerry Ståhlbrand, Cecilia Gunnarsson Björk,
Lenina Svensson, Ludwig Ståhl, Emma Larsson, Sandra Jönsson, Helena Mahlgård,
Fritz Hallgren.
Utbildningskommittén

En God Jul
Och
Ett Gott Nytt År
Önskar
Vollsjö Danssportklubbs
Styrelse

