
 

 

 

     

  

      

       

ÅRSMÖTE MED ASTU STOMPERS DEN  1/3  2020 
 

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, 

 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. 

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   



 

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 

 
 

 
Styrelse: 

 

Ordförande Eva Lickander   Revisorer Millan Lundgren 

 

Sekreterare  Sylvia Kårbring   Margareta Liljegren 

 

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 10: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 2019 startades en ny grundkurs i Hemse ledd av Marita Andersson och Lena Hansson. 

Nivå 3 i Hemse välkomnades glädjande nog till Astu Stompers, den har tidigare drivits i 

HBK:s regi. 

 

Aktiviteter under året: 

 

24/2   Kafferep i Etelhem   (Hemsegruppen) 

 

10/3   Årsmöte med medlemsdans. 

 

23/3 Uppvisning för neurologförbundet i Västerhejde 

 

April Påskdans i Västerhejde   MF 

 

24-26/5 Danshelg i Gangvide med Malene Jacobsen  

 

15/6 Uppvisning på Öster Centrum  MF 

 



Juli Uppvisning i Hemse   MF 

 

26/7 Almedalsdans   MF 

 

24/8 Uppvisning på Slite marknad  MF 

 

9/9 Uppvisning på Västerhejdes ”årets socken”dag MF 

 

28/9 Dans på Klinte marknad   (Klinte linejunters) 

 

20/10 Öppen dans i Västerhejde   (Lustue läggar) 

 

24/11 Öppen Dans i Västerhejde   (Camilla och instruktörer) 

 

27/12 Nyårsdans i Klintehamn   (Klinte linejunters) 

 

 

 

Några av föreningens instruktörer och medlemmar deltog dessutom i två olika dansresor. 

 

5 -7 juli i Mullsjö, Västergötland samt 16 -18 augusti i Ransäter, Värmland. 

 

 

  

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 

2019 114 +12 

 

 

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. 



Genomförd verksamhet 2019 avseende instruktörer och änglar 

 

 
Vårterminen 2019 

Kurs Antal tillfällen När var det? Ledare 

Grundkurs forts. Visby 13 v.4-v.15 Anna, Ann-Katrin 

Grundkurs forts. Hemse  13 v.4-v.15 Lena, Marita 
Fortsättning Lätt 13 v.4-v.15 Bitte, Lena 

Fortsättning 1 13 v.4-v.15 Bitte, Anita, Ann-Katrin 

Fortsättning 2 13 v.4-v.15 Lennart, Anita, Pia 

Dansträningar 6 april-juni Flera instruktörer 
Öppen dans  1 24 feb Lena, Marita med flera 
Gangvide danshelg 1 24-26 maj Flera inblandade på olika sätt 
 

 

Flera planeringsmöten och dansträningar genomfördes för att få ihop verksamheten.  

 

Lena, Marita med flera arrangerade en Öppen dans och kaffikalas i Etelhem bygdegård 

den 24 februari.  

 

För andra gången genomfördes danshelgen i Gangvide den 24-26 maj. 

 

Sex dansträningar genomfördes efter kursavslutningarna på vårterminen.  

 

 

 
 

Höstterminen 2019 

Kurs Antal ggr. När var det? Ledare 

Pröva på i Visby 1 27/8 Anna, Ann-Katrin 

Pröva på i Hemse 3 28/8 och i nov. Lena, Marita 

Nivå 1 nybörjare Visby 12 v. 35-v.46 Anna, Ann-Katrin 

Nivå 1 nybörjare Hemse 12 v. 35-v.46 Lena, Marita 

Nivå 3 easy/improver 13 v. 35-v.46 Bitte, Lena 

Nivå 3 easy/improver Hemse 13 v. 35-v.46 Lena, Marita 

Nivå 4 improver 13 v. 35-v.46 Bitte, Ann-Katrin 

Nivå 5 intermediate 13 v. 35-v.46 Lennart, Pia 

Dansträningar 2 december Flera inblandade på olika sätt 

 

Inför höstterminen anpassades terminologin till internationell standard för de olika 

kursnivåerna.  

 

Flera instruktörer reste till danshelg i Mullsjö och Ransäter tillsammans med många 

andra medlemmar i föreningen.  



Förutom grundkursen i Hemse anslöts även nivå 3 easy/improver i Hemse till 

föreningen och kunde erbjudas i det ordinarie kursutbudet.    

 

Flera planeringsmöten och dansträningar genomfördes för att få ihop verksamheten.   

 

Anita avsade sig uppdraget som instruktör. 

På begäran genomförde Lena och Marita två Pröva På-tillfällen i Etelhem bygdegård i 

november vilket resulterade i 11 nya medlemmar. (De nya dansarna får gå en 

intensivkurs i januari för att kunna ansluta till den redan befintliga nybörjargruppen på 

nivå 2.) 

 

Några instruktörer har bistått med att göra danslistor till andra grupper som har anordnat 

Öppen dans.  

 

 

Rapport från Nivå 3 och Nivå 4 i Visby - Bitte, Ann-Katrin & Lena 

Höstterminen 2019 flyttade vi till Gutegymnasiet igen. Nivå 3 torsdag kom att dansas 

samma kväll som Musikalkompaniet hade träning inför sin nya musikal. Vi förflyttade 

därför alla kurser till fotorummet med ett bättre golv. Den här terminen har vi blivit en 

ny grupp med flera dansare från olika grupper t.ex. från grund/forts och från Hemse.  

Vi varvar gamla danser med nya. Kl. 18:00 lärs eller repeteras oftast en dans.  

Ett kurstillfälle blev inställt p.g.a. föräldramöte men tomtenissarna kommer att anordna 

en dans i ljusgården den 17/12. 

Bitte och Lena danstränar hemma på tisdagskvällar. Antal dansare nivå 3: 18 st. 

 

Nivå 4 här har några nygamla dansare kommit tillbaka här har vi också varvat gamla 

danser med nya. Kl. 18:00 lärs eller repeteras oftast en dans. Bitte och Ann-Katrin 

danstränar hemma på lördagar. Antal dansare Nivå 4: 22 st. 

 
 

// 



Verksamhetsberättelse 2019 för Astu Stompers MF-grupp 

 

Deltagare:  

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

 

 

Uppvisningarna har varit: 

15 juni: Dans vid Lindex, Östercentrum.  

29 juni: Dans på Hemsedagen med ett litet tappert gäng.  

26 juli: Öppen dans i Almedalen med ca flera besökande dansare från fastlandet plus 

Danmark. Blev även utlärning av några nya danser plus prova på där ett 10-tal testade att 

dansa.  

26 augusti: Slite marknad där det som vanligt är mycket folk och väldigt varmt. 

28 september: Klintemarknad med ösregn för ovanlighetens skull. De flesta stannade hemma, 

men ett litet gäng dansade på ett lastbilsflak under duk och det fungerade ganska så bra.  

 

Danshelg: 

24-26 maj: Danshelg på Gangvide Farm, När. Hälften av deltagarna var från fastlandet och vi 

hade besök av Marlene från Danmark som höll i utlärning. Mycket dans, mat och även utflykt 

till Närsaker. Även om inte allt fungerade perfekt och vädret var så där så var det lyckat.  

 

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

18 januari - after work med personal på Solbergaskolan 

23 mars – uppvisning och prova på i Västerhejde för medlemmar i Neuroförbundet Martallen.  

7 september – Västerhejde Sockenfest där vi visade upp och lärde ut.  

12 september – after work med personal på Almi 

 

 

Ett stort tack till er dansare som ställde upp.  

 

 

Visby den 2019-12-30 

Nedtecknat av Millan Lundgren 

 



 

Styrelsens Verksamhetsplan för 2020 

 

Grundkurs nivå 2 samt Nivå 3 och 4 i Visby hålls i Gutegymnasiet på Broväg 25. 

Grundkursen nivå 2 i Hemse flyttas till Etelhems bygdegård medan nivå 3 fortsätter som 

tidigare i HBK:s pingislokal. Nytillkomna dansare i Etelhem kommer att få två dagars 

intensivkurs för att sedan gå vidare i nivå 2. 

Kurser för Nivå 5 kommer att som tidigare hållas i Västerhejde Bygdegård. 

Ny grundkurs planeras att starta till hösten i Visby.  

En stor danshelg på Gangvide Farm i När planeras till den 8-10 maj. Inbjuden instruktör är 

Niels Paulsen.  I samband med denna helg kommer vi att fira föreningens 20-årsjubileum. 

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

helst en gång per månad. 

Eventuellt kommer en fortsättningsutbildning steg 3 för instruktörerna att hållas av Urban 

Danielsson. 

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 arbetsgruppsmöte i början av året samt ett medlemsmöte och ett 

arbetsgruppsmöte till hösten. 



 Instruktörernas Planerade verksamhet för 2020  
 

Vårterminen 2020 

Kurs Antal tillfällen Kursstarter m.m. Ledare 

Nivå 1 nybörjare intensiv Etelhem  2 11+18 jan. Lena, Marita 

Nivå 2 nybörjare forts. Visby 13 v. 3-v. 16 Anna, Ann-Katrin 

Nivå 2 nybörjare forts. Etelhem 13 v. 3-v. 16 Lena, Marita 
Nivå 3 easy/improver Visby 13 v. 3-v. 16 Bitte, Lena 

Nivå 3 easy/improver Hemse 13 v. 3-v. 16 Lena, Marita 

Nivå 4 improver Visby 13 v. 3-v. 16 Bitte, Ann-Katrin 

Nivå 5 intermediate Västerhejde 13 v. 3-v. 16 Lennart, Pia 

Dansträningar    
Öppen dans    
Gangvide danshelg 1 8-10 maj Lennart med flera 
 

Flera planeringsmöten och dansträningar genomförs för planering och utvärdering. 

Lena och Marita i Hemse kör en intensivkurs vid två tillfällen i januari med nya dansare som 

kom efter två Pröva på-tillfällen i november 2019. Tanken är att de ska kunna gå från Nivå 1 

nybörjare till Nivå 2 nybörjare fortsättning. Ny lokal för hela nybörjargruppen blir Etelhem 

bygdegård istället för i Hemse. 

Workshopen under helgen 8-10 maj i Gangvide planeras och några av instruktörerna är med i 

arbetsgruppen tillsammans med styrelsen.    

Extra dansträningar kommer med största sannolikhet att läggas in efterhand under 
våren med inriktning på Niels Poulsens danser. Då instruktörerna har fullt upp under 
terminen med att ligga i framkant och träna in nya danser för att lära ut till eleverna 
finns det begränsat med tid att genomföra någon Öppen dans. Det är dock fritt fram 
för övriga medlemmar att hålla Öppen dans och få hjälp med danslistor. 
 
Urban Danielsson kommer eventuellt och genomför Instruktörskurs Line Dance steg 3 i 
slutet av sommaren innan terminsstart. 
 
 
Rapport från Nivå 3 och Nivå 4 i Visby - Bitte, Ann-Katrin & Lena 
Våren 2020 kommer ett antal danser från förr läras ut på Nivå 3 och Nivå 4 kl. 18:00 för att 

kunna dansas på 20-årsjubiléet. Fotorummet i Gutegymnasiet kommer att vara upptaget men 

vi kan välja på att dansa i Stora Karlsö, Endre eller i Ljusgården. Stora Karlsö har ett bra golv så 

där blir nog våra danser förlagda framåt. 

 

 
 

 



Höstterminen 2020 

Kurs Antal ggr. Kursstarter m.m. Ledare 

Nivå 1 nybörjare Visby 13  Anna, Ann-Katrin 

Nivå 3 easy/improver Visby 13  Bitte, Lena 
Nivå 3 easy/improver Hemse 13  Lena, Marita 

Nivå 3 easy/improver Etelhem 13  Lena, Marita 

Nivå 4 improver Visby 13  Bitte, Ann-Katrin 

Nivå 5 intermediate Västerhejde 13  Lennart, Pia 

Öppen dans    
Dansträningar    
 

Flera planeringsmöten och dansträningar genomförds för att få verksamheten att gå ihop.  

Flera instruktörer rese till dansläger i Mullsjö och Ransäter tillsammans med många 
övriga medlemmar i föreningen. 
 
Kurserna ovan i tabellen genomförs under förutsättning att det finns elevunderlag.  
 
Instruktörerna i Visby har tagit bort Pröva På i Visby i anslutning till terminsstarten på Nivå 1 

nybörjare.  

Ingen kurs på Nivå 1 nybörjare startar i Hemse till hösten. Instruktörerna satsar istället 
på de två grupperna på Nivå 3 i Hemse respektive Etelhem.  
 
Extra dansträningar kommer med största att sannolikhet att läggas in efterhand och 
eventuellt en Öppen dans.  
 
// 
 
 
 
 

 



Astu Stompers verksamhetsplan  
MF-aktiviteter för verksamhetsåret 2020  

Uppgjord: 2019-12-30 av MF gruppen 
 

 
Maj  

   8-10 maj Danshelg på Gangvide Farm plus 20-års firande för Astu 
Juni  

    13 juni Uppvisning på Östercentrum (Lindex) 

Juli  

    24 juli Sommardans Almedalen 

Augusti  

    29 aug Slite Marknad (max 12 dansare, först till kvarn..) 

September  

    26 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.  

 


