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Möten
Förutom ordinarie årsmöte 2020-03-08 (protokoll 250) har följande styrelsemöten hållits
a) Protokoll nr 251 (konstituerande styrelsemöte)
b) Protokoll nr 249, 252-255

Utåtriktade Aktiviteter
I Januari startade vi upp terminen med motionsdans där våra medlemmar hade fritt inträde. Och
veckan efter det hade vi orkesterdans till Freqvens.
Vi hade dans alla torsdagar mellan 19-00-21.30 fram till mitten på Mars då pandemin gjorde att vi
inte kunde fortsätta med dessa aktiviteter. Vi hade totalt 9 motionsdanser och en orkesterdans
under våren.
Höstterminen startades som vanligt i mitten av September med ett upplägg där vi höll oss inom
ramarna av FHM restriktioner med max 50 personer per evenemang. Vi kunde genomföra

dettaupplägg i September och Oktober och sedan blev restriktionerna hårdare och vi valde att
pausa danserna.
Under våren hade vi en trivselkväll på Buddy´s med bowling och mat för de som hjälpt till under
året med kassa/musikvärdar/fik samt styrelsen. Detta till en subventionerad kostnad.
Vi fick alla ställa om under året och göra extra insatser för att minska smittspridningen. Exempel
på insatser är: Extra information till alla besökare, handsprit utplacerade på flera ställen i lokalen
samt ett begränsat utbud av fika. Utöver detta införde vi under hösten föranmälning till danserna
samt paranmälning.
Vi tycker att alla som hjälpt till i föreningen har gjort ett väldigt bra jobb och vi hoppas på att
pandemin och restriktionerna lättar så vi kan starta upp våra motionsdanser igen.

Vi i styrelsen ser fram mot nästa verksamhetsår och hoppas att vi kan starta upp motionsdanserna
för våra medlemmar.
Vi i den sittande styrelsen anser att det finns stor potential till utveckling inom föreningen och ser
positivt på föreningens framtida utveckling.
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