Verksamhetsberä else för Dansklubben Glada Hudik för året 2021
Styrelsen har ha följande sammansä ning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör assistent:
Extern kassör:
Ledamot:
Suppleanter:

Kennet Byström
Jenny Mangseth
Anna Sundman
Ingela Bergström
Urban Sträng
Johan Hedberg
Anita Andersson
Thomas Sundman

Revisor:
Revisor suppleant:

S g Eng
Vakant

Valberedningen:

Gudrun Nylén (sammankallande)
Sara Ring
Vakant

Representant ll MNDSF
(Mi NorrlandsDanssportförbund)

Kennet Byström

Representanter ll SDF
(Svenska Danssportförbundet)

Kennet Byström

DGH:s adress har varit:

DK Glada Hudik
Djupegatan 47
824 50 Hudiksvall

Bankgiro:
Firmatecknare:
Hemsida:

5603-8284
Kennet Byström och Ingela Bergström
www.dkgladahudik.se

Styrelsen:

Under verksamhetsåret har styrelsen ha 15 (femton)
styrelsemöten samt anordnat 1 (e ) medlemsmöten.

Medlemmar:

Informa on har skickats ut via email, föreningens hemsida,
Facebooksida och på föreningens anslagstavla på klubblokalen.
Alla medlemmar har skickat in medlemsuppgi er via dans.se i samband
med kursanmälningar eller ansökan om medlemskap.
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Utbildning:

Pågrund av pandemin så har vi inte skickat iväg några nya tänkbara
ledare på utbildning.
Svenska Danssport förbundet bjöd in ll en digital utbildning där Johan
Hedberg deltog och ck lyssna på Tony Irving.

Kurser:

Dessa nedanstående kurser har DGH anordnat under året:

I klubbens regi:
Bugg: Nybörjare
Bugg: Nybörjare (Dellångersgårdens vänner)
Gammeldans: Nybörjare
Gammeldans: Nybörjare (Dellångersgårdens vänner)
Salsa: Fortsä ning
Workshop i bugg
Workshop i wcs
Workshop i salsa
Workshop i charleston
Workshop i gammaldans
Workshop i fox
Externa kurser:

Bugginspira ons dagar med Jimmy Ma bäck

Ledare:

Ak va ledare under året har varit:
Kennet Byström
Gudrun Nylén
Ma Remes
Ulla-Maja Remes
Leif Vikberg
Jenny Mangseth
Anders Olsson
Ann-So e Bergström
Johan Hedberg
Kajsa Winder
Kevin Halvarsson
Anna Sundman
Sara Ring
Per Esbjörnsson

Träningar:

Digitala träningar med ”JLS” Jenny Magnseth, Leif Vikberg, Sara Ring och
Anna Sundman.
Fysiska träningar i form av uppvisningsträning med ovannämnda
onsdagar och torsdagar där vi vidtagit smi skydds åtgärder.

Uppvisningar:

Under 2021 har vi ha uppvisning på Möljen i samband med en
loppis dag och på Kulturhuset i samband med första advent. Vi har även
ha uppvisning ute hos ”Jennys” då The Neighbour spelade.
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Sommardans:

I början av juli startade vi upp s.k safedance anpassat u från
folkhälsomyndighetens rekommenda oner. I samarbete med Radjos
möjliggjordes de a på Köpmanberget för andra året i rad.
Allstars avslutade sommarsäsongen med två spelningar på
Köpmanberget som blev fullsa .

Evenemang:

Nu i höstas testade vi e ny projekt som mo agits väl, Fox-fredag. Två
fredagar har genomförts varav sista gången var HT där och gjorde e
nt reportage. Vi har även ha en gammeldans danskväll med levande
musik.
Den årliga loppisen uteblev och ersa es med Julmarknad med hantverk
i dagarna två. Cirka 26 deltagare med sammanlagt 35 bord ställe ut men
tyvärr så blev inte besöksantalet ll belåtenhet. Men ändå e lyckat
event.

Samarbete:

E samarbete med Hudiksvalls Kommun och Östra skolans år 7-9 elever
har ha elevensval hos oss där de få lära sig a bugga. Joyvoice har
ha sin kursverksamhet i våra lokaler under året.

Covid-19:

Har påverkat vår ordinarie verksamhet på många plan under året.
Vi har planerat, genomfört olika event e er folkhälsomyndighetens
rekommenda oner för a fortsä a hålla dansen vid liv.

Styrelsen ber härmed ödmjukt a få tacka alla som hjälpt ll, medverkat, drivit och deltagit i
verksamheten under det gångna verksamhetsåret 2021.
Vi önskar den nya styrelsen lycka ll och ser fram emot ny e givande dansår!
Hudiksvall 4 januari 2022

_______________________________

________________________________

Kennet Byström

Anna Sundman

__________________________________
Ingela Bergström

___________________________________
Jenny Magnseth

__________________________________
Johan Hedberg

________________________________
Anita Andersson

__________________________________
Thomas Sundman
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