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ÅRSMÖTE MED ASTU STOMPERS DEN 10/3 2019 
 

DAGORDNING 

 

1 Årsmötets öppnande 

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3 Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fastställande av röstlängd för mötet. 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  1) 

6 Fastställande av föredragningslista. 

7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (sid 2-5) 

 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
 räkenskapsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/ 
 räkenskapsåret. 

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10 Fastställande av medlemsavgifter. 

11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret. (sid 6-8) 

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

13 Val av 

  a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 

  b) Två ordinarie ledamöter för en tid av två år. 

  c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.   

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande; 

14. Övriga frågor. 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den 
inte finns med i kallelsen till mötet 

15 Mötets avslutande 

 

 

 

1)    Föreningens stadgar § 8 anger att årsmötet skall hållas före mars månads utgång. 

 

  Astu Stompers i samarbete med   
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 
 

Styrelse:   Övriga funktionärer: 

Ordförande Eva Lickander Revisorer Millan Lundgren 

Sekreterare  Sylvia Kårbring  Birgitta Gustafsson 

Kassör Eva Pettersson  Suppleant Margareta Adman 

Ledamöter Eva Sandin (Vice ordf) Valberedning    

 Monica Eriksson  Ulla Carlsson     

Suppleanter Britt Wickman  Lena Johansson 

 Margareta Häglund  Nina Wengberg, sammankallande 

 

Styrelsen har under det gångna året haft nio protokollförda sammanträden förutom årsmötet 

den 4:e mars. 

Därutöver har styrelsen haft två möten med samtliga arbetsgrupper samt ett medlemsmöte. 

Protokollen från styrelsens möten finns tillgängliga på hemsidan. 

Tre arbetsgrupper har varit aktiva, MF-gruppen, Material-gruppen och Instruktörsgruppen. 

Hösten 2018 startades en grundkurs i Hemse ledd av Marita Andersson och Lena Hansson. 

 

Aktiviteter under året: 

 

18/2   Klubbdans i Hejde 

4/3   Årsmöte med medlemsdans. 

28/7 Instruktörskurs, fortsättning i Visby ledd av Urban Danielsson 

7/10 Öppen Dans i Västerhejde 

4/11 Öppen Dans i Follingbo 

28/12   Nyårsdans i Klintehamn  

 

Samt sommardanser och uppvisningar enligt MF-gruppens verksamhetsberättelse.  

 

Många av föreningens instruktörer och medlemmar deltog dessutom i två olika dansresor: 

6 -8 juli i Mullsjö, Västergötland samt 17 -19 augusti i Ransäter, Värmland. 
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Medlemsantal över åren: 

 

År Antal Förändring 

 

2007 142 

2008 184 + 42 

2009 161 - 23 

2010 153 - 8 

2011 119 - 34 

2012 102 - 17 

2013   94 - 8 

2014 104 + 10 

2015   96 - 8 

2016   91 -5 

2017   92 +1 

2018 102 +10 

 

 

Styrelsen ber att få framföra sitt varma TACK till er alla som lagt ner mycket arbete för att 

genomföra kurser och aktiviteter under året som gått. 
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Instruktörernas verksamhetsberättelse 2018 

 

 

Vårterminen 2018 

Kurs Antal 

tillfällen 

Kursstart Ledare  

Grundkurs/Fortsättning 13 25 jan Bitte, Ann-Katrin, Anna 

Fortsättning 1 13 24 jan Bitte, Anita, Ann-Katrin 

Fortsättning 2 13 22 jan Lennart, Anita, Pia 

Gott & Blandat 10 23 jan Lennart, Anita, Bitte, A-K, Anna 

Dansträningar   5  Alla instruktörer 

Danshelg i Gangvide   1 4-6 maj Lennart med flera 

 

 

Höstterminen 2018 

Kurs Antal 

tillfällen 

Kursstart Ledare 

Pröva På  2 3, 4 sept Anna, Ann-Katrin 

Pröva På  1 5 sept Lena, Marita 

Grundkurs Visby 12 11 sept Anna, Ann-Katrin 

Grundkurs Hemse 12 12 sept Lena, Marita 

Fortsättning Lätt 13 13 sept Bitte, Lena 

Fortsättning 1 13 12 sept Bitte, Anita, Ann-Katrin 

Fortsättning 2 13 10 sept Lennart, Anita, Pia 

 

Många planeringsmöten och dansträningar genomfördes av instruktörer och änglar. 

 

Workshopen i Gangvide genomfördes för första gången, den 4-6 maj. 

 

28-29 juli deltog instruktörerna i en fortbildning i Oscarssalen med Urban Danielsson som 

besökte Visby. Kursen som genomfördes var Instruktörskurs Line dance steg 2.  

 

Flera instruktörer reste till dansläger i Mullsjö och Ransäter tillsammans med många övriga 

medlemmar i föreningen. 

 

Två öppna danser arrangerades, den 20/4 i Levide och den 7/10 i Västerhejde.  
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Marknadsföringsgruppens Verksamhetsberättelse 2018  

 

Deltagare:  

Millan Lundgren, Ylva Westberg, Lennart Gustavsson och Lena Hansson.  

 

Verksamhet 2018: 

Vi har hittat en bra nivå på uppvisningar och tillfällen och även om de körs på rutin så är det 

bra tillfällen att visa upp oss och locka nya medlemmar.  

 

Uppvisningarna har varit: 

2 juni: Dans vid Lindex, Östercentrum. Uppvisning i våra nya västar, vilket gjorde att vi hade 

enhetlig klädsel vilket var riktigt snyggt.  

30 juni: Hemsedagen, det dansades i nya lekparken och det mesta fungerade bra.  

27 juli: Öppen dans i Almedalen med ca 10 besökande dansare från fastlandet. Blev även 

utlärning av några nya danser plus prova på. JJ Mix hade tagit fram ett nytt golv där Lennart 

varit behjälplig och det golvet var riktigt bra.  

25 augusti: Slite marknad där det som vanligt är mycket folk. Vi var endast tio dansare på 

scenen vilket fungerade bra  

29 september: Klintemarknad med fint väder och mycket folk. Vi dansade mitt på torget och 

många som tittade på och som stod kvar hela timmen.  

6 oktober: Visbydagen, där vi i år valde att bara dansa på Stora Torget (marknaden fick inte 

vara inne i St Karin). Vi var endast 8 stycken som dansade, men folk var nöjda att se oss.  

Danshelg: 

5-6 maj: Danshelg på Gangvide Farm, När, som skulle först endast vara på lördagen men det 

startade redan på fredagkvällen, hela lördagen och även söndag förmiddag. Detta då flera 

bodde över i stugorna. Flera gäster kom från fastlandet förutom vårt eget folk. Fantastiskt 

väder och god mat.  

Sockendans: 

Vi har också varit runt i några socknar för att dansa på deras dansbana. Några kom till prova-

på tillfället.  

30 juni – Dans på Ekbacken, Garda och den här gången blev det av.   

2 september – Dans på Warfsholm, detta blev dock bara en timme då strömmen gick.  

Även i år har det varit några prova-på tillfällen: 

2 augusti – Halshuk med 22 deltagare som bjudit in Lennart även detta år för att dansa.  

1, 3 och 4 oktober – kampanjen ”Trill int ikull” bjöd in till prova-på dans för äldre på 

platserna Hemse, Gråbo i Visby och Slite. Lennart var där och genomförde dessa danser.  

 

Ett stort tack till er dansare som ställde upp.  
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Verksamhetsplan för 2019 

 
Grundkurs samt Fortsättning 1 och Fortsättning Lätt hålls i Guteskolans matsal på  Broväg  8  

i Visby. 

Nya kursen Fortsättning Lätt verkar ha varit ett bra alternativ för gamla medlemmar som haft 

uppehåll och vill börja dansa igen, samt en bra övergång mellan grundkurs och Fortsättning 1. 

Fortsättning för de som dansat grundkurs i Hemse kommer att starta. 

Kurser för fortsättning 2 kommer att som tidigare hållas i Västerhejde Bygdegård. 

Ny grundkurs planeras att starta till hösten både i Visby och i Hemse. 

Några sommardanser planeras också och de startar med Danshelg på Gangvide Farm i När 

24-26 maj. 

Vi kommer fortsatt att arbeta för att Öppna danser skall arrangeras några gånger under året. 

Föreningen kommer även i år att visa upp sig med dans på olika event såsom Slite Marknad, 

Klinte Marknad, ev även Hemse Marknad och en sommardans i Almedalen. Förhoppningen 

är att väcka intresse och öka antalet medlemmar i föreningen. 

Planeras också för ett medlemsmöte och ett arbetsgruppmöte till hösten. 
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Instruktörernas verksamhetsplanering 2019 

 
Vårterminen 2019 

Kurs Antal 

tillfällen 

Kursstart Ledare 

Grundkurs forts. Visby 13 22 jan Anna, Ann-Katrin 

Grundkurs forts. Hemse  13 23 jan Lena, Marita 

Fortsättning Lätt 13 24 jan Bitte, Lena 

Fortsättning 1 13 23 jan Bitte, Anita, Ann-Katrin 

Fortsättning 2 13 21 jan Lennart, Anita, Pia 

Dansträningar 6 april-juni Alla instruktörer 

Öppen dans  1 24 feb Lena, Marita med flera 

Gangvide danshelg 1 24-26 maj Lennart med flera 

 

Höstterminen 2019 

Kurs Antal 

tillfällen 

Kursstart Ledare 

Pröva På i Visby 1  Anna, Ann-Katrin 

Grundkurs i Visby 13  Anna, Ann-Katrin 

Pröva På i Hemse  1  Lena, Marita 

Grundkurs Hemse 13  Lena, Marita 

Fortsättning Lätt 13  Bitte, Lena 

Fortsättning Hemse 13  Lena, Marita 

Fortsättning 1 13  Bitte, Anita, Ann-Katrin 

Fortsättning 2 13  Lennart, Anita, Pia 

 

Workshopen under helgen 24-26 maj i Gangvide planeras.  

Flera planeringsmöten och dansträningar genomförs.  

Lena, Marita med flera planerar en öppen dans i Etelhem bygdegård den 24 februari.  

Minst sex träningsdanser är planerade efter kursavslutningarna i vår. En extra dansträning i 

april eller maj skall ägnas åt koreograf Marlene Jakobssons danser inför danshelgen i 

Gangvide. 

Alla instruktörer är beredda att till hösten dra igång samma kursutbud som under höstterminen 

2018 under förutsättning att det finns elevunderlag.  

Fortsättningskursen i Hemse körs under vårterminen i egen regi av Lena och Marita. Till 

höstterminen kommer nuvarande elever i grundkursen som bedrivits i Astu Stompers regi att 

gå upp i fortsättningskursen som därmed även den kommer att ingå i Astu Stompers förening 

och kursutbud.   

Ingen instruktörsutbildning i regi av Urban Danielsson kommer att ske i sommar då det ingår i 

kursplaneringen att de nya instruktörerna ska få praktisera sina nyvunna kunskaper och samla 

erfarenhet av att undervisa inför steg 3 sommaren 2020. 
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Marknadsföringsgruppens Verksamhetsplan 2019 

 
Maj  

   24-26 maj Danshelg på Gangvide Farm 

Juni  

    15 juni Uppvisning på Östercentrum (Lindex) 

Juli  

    10-14 juli     

    26 juli 

Ev. dans på Stånga marknad en av dessa dagar 

Sommardans Almedalen 

Augusti  

    24 aug Slite Marknad (max 10 dansare, först till kvarn..) 

September  

    28 sept Klinte Marknad 

  

 
Sockendans 

Under sommarmånaderna kommer det också bli dans på dansbana ute i socknarna. Exakt tid 

och plats meddelas när det är klart.  

 

Prova-På 

Vi kommer att fortsätta försöka ställa upp vid förfrågningar om prova-på tillfällen.  

 

 

 


