Protokoll fört vid planeringsmöte 2011-08-30
Plats:

Hemma hos Lelle och Marlene

Närvarande:

Lelle Jonsson, Marlene Blomgren, Andreas Idh, Amanda Qvarfort, Gun-Britt
Hermansson och Pelle Lundgren.

1.

Kurs i Lillhärdal-Funäsdalen 29/10 2011.
Allt inför att skicka ut inbjudan är klart förutom att vi nu i dagsläget arbetar på att
byta lokal från Skönsbergs folketshus till logen och Vallgården på Norra Berget.
Eftersom man inte får ha egen mat med på Skönsberg och det skulle kosta 255
kr/person för mat och fika där, så är alternativet logen och Vallgården med billigare
hyra och möjligheten att ta in billig catering, mycket bättre.
Marlene får förhoppningsvis klart med norra onsdagen den 31/8.
Lelle och Andreas har mailat och fått offert på olika cateringalternativ.
Övriga arbetsuppgifter som tillkommer kring kursen, fikaansvar osv. får delas upp
framöver då vi vet var kursen ska hållas.
Vi kom fram till att vis kulle kunna sänka kursavgiften från 300 kr för vuxna till
samma pris som för ungdom, 200 kr. Tidigare protokoll var förslaget på pris 250 kr
för vuxen och 150 kr för ungdom. Priset får fastställas när lokalen är bestämd.

2.

Polske och bygdedanskvällar.
Datum är sedan tidigare möte bestämt och bokat. Planeringen för höstens torsdagar
blev följande:
6/10 Grunder i Polska
20/10 Värmlandsdanser, Klarälvdalen. Ev. Gun-Britt och Lasse spelar
3/11 Lillhärdal-Funäsdalen.
17/11 Föllingedanser, bl.a. Norskleitjen. Håkan och Pelle spelar.
15/12 Repetition av höstens danser, KAP spelar.
Amanda frågar om priset och om helt nya dansare kan komma på torsdagarna. Vi
fortsätter med 30 kr/person per gång, men kan tänkas sänka om det blir många
deltagare, till 20 kr. Sedan att vara helt ny på en kväll då det utlovats en viss dans,
kan bli svårt, men därför blir det grunderna i polska vid första tillfället, vilket är till
för alla, för det kan dyka upp något mer roligt. Alla är välkomna, utan medlemskap
någonstans. Men detta är inte meningen att konkurrera ut föreningarna på något
sätt, utan vara ett komplement och möjligen en sluss till föreningsverksamheten i
distriktet.
Vårens torsdagar bestämdes, men ska bokas av Marlene med Peder, så vi inväntar
klartecken på dessa datum: 26/1, 9/2, 23/2, 22/3, 19/4, 3/5.

3.

Kurs i danser från Medelpad våren 2012.
Punkten flyttad till nästa möte.

4.

Spelkurs med Thomas och Marit Westling februari 2012.
Planeras som ett samarbete med Nivren, men då Andreas ännu inte fått svar från
Per Högberg flyttas även denna punkt fram till nästa möte.
http://wdmc.intern.folksam.se/mail/kz/fljo25.nsf/0/8FFCF48FDB448218336876DCE0C38CC2/$File/Dans och musikm%C3%B6te
20110830.doc?OpenElement&FileName=Dans%20och%20musikm%C3%B6te%2020110830.doc”\”fljo252011-09-01

