
 

 

 

     

  

      

       

ÅRSMÖTE MED ASTU STOMPERS DEN  7/3  2021 
 

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 2020 

 
 

 
Styrelse: 

 

Ordförande Eva Lickander   Revisorer Millan Lundgren 

 

Sekreterare  Sylvia Kårbring   Margareta Liljegren 

 

Kassör Eva Pettersson   Suppleant Camilla Norbeck 

 

 

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 1:e mars. 

 

Därutöver har styrelsen haft två möten med samtliga arbetsgrupper.. 

 

Protokollen från styrelsens möten finns tillgängliga på hemsidan. 

 

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

 

År 2020 har präglats av coronapandemin Covid 19.  

Till våren startades en grundkurs i Etelhems bygdegård med drygt 20 deltagare, dock 

reducerades antalet deltagare i mitten av terminen pga pandemin. Ett tiotal fortsatte terminen 

ut.  

Nivå 5 valde att avsluta terminen några veckor i förtid, medan övriga nivåer i Visby höll 

terminen ut, dock med minskande antal dansare. 

Under sommaren var coronaläget ganska lugnt och vi dansade tillsammans i Stånga på stor 

utedansbana ett flertal gånger. 

Alla kurser startade till hösten. 

I Etelhem startade Nivå 3 dit även dansare som dansat i Hemse tidigare anslöt sig. 

Där startade även en nivå 1 med 17 nya dansare kommande från norr till söder. 

Tyvärr tog pandemin ny fart under hösten och den 12/11 togs beslut att pausa all verksamhet i 

föreningen året ut. 

 

 

 

 

 



Aktiviteter under året: 

 

Alla marknader och dylikt har ställts in under året så inga uppvisningsdanser har genomförts. 

Istället ordnades en ”marknadsdans” i Stånga på utedansbanan, där ytterligare två 

föreningsdanser anordnades av Klintegänget. 

 

12/1   Gemensam uppstartsdans i Västerhejde  

 

1/3   Årsmöte med medlemsdans. 

 

8/8 Logdans på Snäckarve Loge  Arr av Bitte och Pia 

 

26/9 Dans utanför RK i Klinte för Världens Barn 

 

23/10 Dans på Rondo, Marita A och Lena H firar 10 år som linedansare. 

 

 

  

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 

2020 125 +11 

 

 

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. 

 

 



Verksamhetsberättelse Visby och Västerhejde 2020 

 

 

Ledare i Visby, Gutegymnasiet 

Instruktörer: Inga-Britt Karlsson, Ann-Katrin Simonsson, Anna Larsdotter.  Ängel: Lena 

Grytting 

 

Ledare i Västerhejde Bygdegård 

Instruktör: Lennart Gustavsson 

 

Vårterminen 2020 

Dansåret drog igång med en Uppstartsdans för alla grupper den 12/1-20 i Västerhejde 

Bygdegård. 

 

Måndag Nivå 5 Intermediate 12 ggr. Ledare: Lennart Gustavsson i lokal Västerhejde 

Bygdegård. 

Antal dansare: 30 

Kursstart 20/1-20. Avslutning 16/3-20 = 9 ggr. P.g.a. Covid-19 restriktioner ställdes tre 

kurstillfällen in. 

 

Tisdag Nivå 2 Grundkurs/Fortsättning 12 ggr. Ledare Anna Larsdotter och Ann-Katrin 

Simonsson i lokal Endre Gutegymnasiet. 

Antal dansare: 8 

Kursstart 21/1-20.  Avslutning 31/3-20 = 11 ggr. P.g.a. Covid- 19 restriktioner ställdes sista 

kurstillfället in. 

 

Onsdag Nivå 4 Improver 12 ggr. Ledare Inga-Britt Karlsson och Ann-Katrin Simonsson  lokal 

Endre, Gutegymnasiet. 

Antal dansare: 21 

Kursstart 22/1-20. Avslutning 1/4-20 = 11 ggr. P.g.a. Covid- 19 restriktioner ställdes sista 

kurstillfället in. 

 

Torsdag Nivå 3 Easy/Improver 12 ggr. Ledare Inga-Britt Karlsson och ängel Lena Grytting  

lokal Endre, Gutegymnasiet. 

Antal dansare: 16 

Kursstart 23/1-20. Avslutning 2/4-20=11 ggr.  P.g.a. Covid- 19 restriktioner ställdes sista 

kurstillfället in. 

 

Under vårterminen minskade antalet dansare p.g.a. Covid-19. En planerad Öppen dans och 

den gemensamma avslutningen i Etelhem Bygdegård ställdes in p.g.a. smittorisken. Vi är 

ändå nöjda med terminen och dansglädjen har varit på topp.  

Planeringsmöten har hållits fortlöpande förutom instudering av danser inför kurserna. 

 

Höstterminen 2020 

Måndag Nivå 5 Intermediate 12 ggr. Ledare: Lennart Gustavsson i lokal Västerhejde 

Bygdegård. 

Antal dansare: 25 

Kursen startade två veckor tidigare på terminen för att ta igen de inställda lektionerna från i 

våras och den sista lektionen lades i slutet av terminen.  



Kursstart 24/8-20. Avslutning 9/11-20 = 12 ggr. P.g.a. stor spridning av Covid-19 ställdes tre 

kurstillfällen in. 

 

Tisdag Nivå 1 Grundkurs P.g.a. befarad ökning av Covid-19 under hösten valde Anna 

Larsdotter och Ann-Katrin Simonsson att inte starta någon kurs. 

 

Onsdag Nivå 4 Easy Intermediate 12 ggr. Ledare: Inga-Britt Karlsson och Ann-Katrin 

Simonsson. 

Vi bytte lokal till Ljusgården i Gutegymnasiet. 

Antal dansare: 18 

Kursstart 9/9-20. Avslutning 4/11 = 9 ggr.  P.g.a. ökad spridning av Covid-19 ställdes tre 

kurstillfällen in. 

 

Torsdag Nivå 3 Easy Improver 12 ggr. Ledare: Inga-Britt Karlsson och Anna Larsdotter.  

Ängel: Lena Grytting. 

Vi bytte lokal till Ljusgården i Gutegymnasiet. 

Antal dansare: 11 

Kursstart 10/9-20. Avslutning 5/11 = 8 ggr. P.g.a. ökad spridning av Covid-19 ställdes tre 

kurstillfällen in och ett kurstillfälle ställdes in p.g.a. skolan behövde lokalen. 

 

När höstterminen började visade det sig att det var många dansare från vårterminen som inte 

kom tillbaka p.g.a. Covid-19.  

Tre dansträningar ställdes in och kurserna avslutades i förtid mot slutet av terminen p.g.a. 

sjukdom, ökad smittspridning och nya restriktioner.   

Terminen har trots pågående pandemi varit bra, dansglädjen har det inte varit något fel på. Vi 

har spritat oss, tidvis hållit oss hemma, hållit avstånd och ställt in lektioner och ändå hunnit 

med många danser.        

Planeringsmöten har hållits fortlöpande förutom instudering av danser inför kurserna. 

 

Utveckling: under året har inga resor eller utbildningar kunnat utföras p.g.a. Covid-19. 

 

Målsättning: linedance är där vi alla dansar tillsammans. Ålder, kön spelar ingen roll, det 

viktiga är att vi har roligt! 

 

Tack för 20 år med Astu Stompers, vi ser nu fram emot 2021! 

 

 



2020 års verksamhetsberättelse för kursverksamhet i Hemse och Etelhem. 

 

Vi fick under hösten 2019 förfrågan om att starta en grundkurs i Etelhem. Då vi endast är två 

instruktörer på sudret så har vi inte möjlighet till att ha fler än två kurser i veckan. Vi 

bestämde därför att genomföra en intensivkurs den 11 och 18 januari 2020 i Etelhem där vi 

lärde ut steg och danser som lärts ur under höstterminen i Hemse på grundkurs steg 1. Denna 

intensivkurs föll väl ut och många ville fortsätta. Vi beslutade då att flytta grundkursen från 

Hemse till Etelhem. 

 

Den 23 januari 2020 startade vi grundkurs steg 2 i Etelhem med 22 deltagare. 

Nivå 3 startade i Hemse den 21 januari 2020. 

I mars kom pandemin och i båda kurserna var det många som avstod från att dansa. 

Den tappra skaran som var kvar fortsatte att dansa terminen ut. 

 

Under sommaren var det ett antal öppna danser på Malmen i Stånga där många från Etelhem 

deltog. 

 

Den 1 september 2020 hade vi ett prova på tillfälle i Etelhem där det kom 29 glada dansare 

från Hablingbo i söder och Fårö i Norr. 

 

Den 8 september 2020 startade vi en ny grundkurs steg 1 i Etelhem med 20 deltagare. 

Då deltagarantalet nivå 3 i Hemse hade minskat drastiskt flyttades även den kursen till 

Etelhem och startade den 10 september med 16 deltagare. 

 

I år har Lena och Marita dansat linedance i 10 år. Detta firade vi med en halloweendans den 

23 oktober i Klintehamn. 

 

Vi dansade fram till den 10 november då pandemin tog ny fart och all kursverksamhet 

avbröts. 

 

 

 

 

 

 

   



Verksamhetsberättelse 2020 för Astu Stompers MF-grupp 

 

Deltagare:  

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

 

Vi hade som vanligt planering att genomföra uppvisningar ute på olika ställen, bla 

marknaderna, men pga Covid-19 så blev det ena tillfället efter det andra inställt. Till och med 

Almedalsdansen som ändå är ute, detta då taket inte hade satts upp av Regionen och dessutom 

ösregnade det den fredagen (som det aldrig gjort förr).  

 

 

Dock så blev det ett par prova-på tillfällen: 

7 februari – Almi företagsevent på Wisby Strand där ca 70-80 pers vågade sig på att dansa. 

12 juni – privat 30-årsfest där det blev lite prova på för sällskapet som firade jubilaren.  

 

Samt en Sockendans: 

14 augusti avslutades sommaren med dans på Stånga dansbana 

 

 

Visby den 2021-01-05 

Nedtecknat av Millan Lundgren 

 

 



Styrelsens Verksamhetsplan för 2021 

 
Kurserna som hållits i Guteskolans lokaler kommer från och med våren 2021 att flytta till 

Västerhejde Bygdegård. 

Där kommer att starta en Nivå 1 på torsdagar, Nivå 4 på onsdagar och Nivå 5 på måndagar. 

I Etelhems bygdegård går Nivå 1 över i Nivå 2 på tisdagar och Nivå 3 dansar vidare på 

torsdagar. 

Då coronapandemin pågår för fullt planeras inga större evenemang under året, men om läget 

kommer att tillåta kan vi snabbt planera in mindre klubbevent. 

I den mån marknader och dylikt kommer att genomföras försöker vi dansa där som tidigare år.  

Förhoppningen är att väcka intresse och öka antalet medlemmar i föreningen. 

Planer finns också för ett arbetsgruppsmöte i början av året, men det är osäkert om det kan 

hållas. Vi hoppas vi kan hålla ett till hösten. 

 

 

Verksamhetsplan för instruktörsgruppen år 2021 

 

Instruktörer Västerhejde Bygdegård: Lennart Gustavsson, Inga-Britt Karlsson, Anna 

Larsdotter, Ann-Katrin Simonsson  

Instruktörer Etelhem Bygdegård: Marita Andersson, Lena Hansson,  

Ängel Etelhem Bygdegård: Anna Wahnström  

 

Vårterminen 2021 

 

Kurs Antal 

tillfällen 

Kursstart/Plats Ledare 

Nivå 1 Grundkurs  13 26/1   Västerhejde Bygdegård Anna, Ann-Katrin 

Nivå 2 Grund/Fortsättning 13 26/1   Etelhem Bygdegård Marita, Lena, Anna 

Nivå 3 Easy/Improver 13 28/1   Etelhem Bygdegård Lena, Marita, Anna 

Nivå 4  Improver 13 27/1   Västerhejde Bygdegård Bitte, Ann-Katrin 

Nivå 5 Intermediate 13 25/1   Västerhejde Bygdegård Lennart 

 

Kursverksamheten 

 

Nivå 1 Grundkurs: Kursen vänder sig till dig som inte dansat Linedance eller dansat lite. Här 

lärs grunderna ut 

 

Nivå 2 Grund/Fortsättning: Kursen vänder sig till dig som dansat Linedance minst en termin. 

Lämpar sig även för dig som dansat här tidigare men inte känner dig redo för Nivå 3.  

 

Nivå 3 Easy/Improver: Kursen vänder sig till dig som har dansat Linedance minst 2 terminer 

och inte känner dig redo för att gå vidare till Nivå 4. Många fortsätter att dansa flera terminer 

på denna nivå 

 

Nivå 4 Impr/Easy/Intemediate: Den här kursen vänder sig till dig som dansat minst 3 terminer 

och hänger med bra men vill inte gå vidare till Nivå 5. En nivå många fortsätter att dansa på. 

 



Nivå 5 Intermediate: Den här kursen passar de flesta som hänger med bra och vill ta 

ytterligare ett steg upp eller dansat på den här nivån tidigare. Vi lär ut danser med lite högre 

tempo och svårighetsgrad. 

 

Nytt för VT 2021 : 

Nivå 4 flyttar till Västerhejde Bygdegård. 

 

Utveckling: Styrelsen och ledargruppen fortsätter hålla utkik efter lämpliga aktiviteter som 

kan ge ytterligare inspiration till instruktörer  och änglar.. 

Gruppen har för närvarande begränsade möjligheter att leda prova-på och delta i 

dansuppvisningar utanför kursverksamheten. Vi kommer även i fortsättningen behöva 

Marknadsföringsgruppens hjälp med detta. 

 

Etelhem: Planerar att fortsätta kursverksamheten med de kurser som varit i gång. 

Blir det många avhopp kan eventuellt en grundkurs startas. 

 

Målsättning: Linedance är där vi alla dansar tillsammans. Ålder, kön spelar ingen roll, det 

viktiga är att vi har roligt! 

 

 

 

 

Astu Stompers verksamhetsplan  
MF-aktiviteter för verksamhetsåret 2021  

Uppgjord: 2021-01-05 av MF gruppen 
 
 

Vi vet inte vad som kan genomföras med tanke på Covid-19, men vi hoppas att vaccineringen under 
våren gör att dessa tillfällen kan genomföras. 

 

 
Juni  

    12 juni Uppvisning på Östercentrum (Lindex) 

Juli  

    23 juli Sommardans Almedalen 

Augusti  

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

September  

    25 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.  

 

 

 



 


