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O r d f ö r a n d e n s

s p a l t

Hej alla dansvänner.
Först vill jag tacka organisationen som så väl genomförde höstmötet i
Borlänge.
Bra lokaler god mat och trevlig stämning.
På höstmötet diskuterades etikregler vid genomförande av en
gemensam träff, t.ex. val av mat, val av parfym etc. Jag anser att det
är upp till var och en att ta hänsyn till andra . Organisationen som
arrangerar dans tar säkert hänsyn till de flesta önskemål vad gäller
mat. Detta går inte att reglera via stadgar eller dylikt.
Jag vill också passa på att tacka av Mona som har avsagt sig
uppdraget som redaktör, hoppas att hon kan komma tillbaks någon
gång i framtiden.
Tack Harry för att du ställer upp som tf redaktör fram till årsmötet.
Det är en trevlig överraskning att du försöker få ut detta nummer
enligt plan.
Vid höstmötet valdes Britt-Marie enhälligt till hedersledamot i SRDA.
Om inte förr så hoppas jag att vi alla ses i Karlskrona på årsmötet 5-7
mars 2010
Dansa lev och njut.
Janne Samuelsson.
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PLANERADE UTGÅVOR
Manusstopp
Distr.
v.01
v.05
v.11
v.15
v.31
v.35
v.41
v.45
SRDA’s styrelse ( 28 mars 2009)

Ordförande (VU)
Vice Ordförande
Kassör
(VU)
Sekreterare (VU)
Vice sekreterare
Utbildning
Utbildning
PR
PR
Suppleant:
Suppleant:
Adjungerad, tf RDC red.
Adjungerad, Cuer/Instruktör:
Webmaster
Sammankallande:
Valberedning:
Valberedning:
Revisor
Revisor
Revisor suppleant:

Jan Samuelsson
Birgitta Grahm
Lilian Grahm
Seija Eklund
Per Bollmark
Christina Vågheden
Kickie Olofsson
Seija Eklund
Per Bollmark
Roland Grabmüller
Leo Åkesson
Harry Danielsson
Åke Grahm
Gunilla Jägdahl
Inge Carlsson
Gunilla Jägdahl
Inga Broberg
Ingalill Teljebäck
Anthea van Santen
Åke Westlin

SRDA

21 49 15 - 1

Och namnlistan till
Lilian Grahm, Skiftingegatan 4 C, 633 54 Eskilstuna.
( liliangrahm @ tele2.se)
Enskilda medlemmar skickar in pengar till postgiro och
skriver tydligt på inbetalningskortet för vilka avgiften
avser.
Medlemsavgiften är:

50 kr

per medlem och år

För boende utanför Sverige skall anmälan om
medlemskap meddelas kassören före den 31
mars. Betalningssätt överenskommes med
kassören.

Face to Face
Cirkeln är sluten. På höstmötet valdes Harry Danielsson
att temporärt ta över redaktörskapet för vårt
medlemsblad Round Dance Circular. Mona har av
personliga skäl avsagt sig uppdraget som redaktör med
omedelbar verkan. Vi tackar henne för hennes arbete
med RDC under de senaste åren. Det har varit ett riktigt
lyft med många färgbilder, många instruktiva
beskrivningar av både dansturer och hur roundans
evenemang har genomförts, både här hemma och
utomlands.
Nu är vi tillbaks till ruta ett (nästan). Jag tar upp den
fallna tråden och återskapar det gamla RDC. Ni läsare
får komma in med synpunkter och förslag på hur vårt
RDC skall se ut och vad den skall innehålla. I dagsläget
kan jag inte prestera några färgbilder utan det blir ett
enkelt textmaterial av den gamla sorten. Jag har inte
följt med i den tekniska utvecklingen med nya
operativsystem och program. (Windows 95 fungerar bra
även om det är gammalt.) Bredband har jag hört talas
om. Det uppringda modemet fungerar fortfarande även
om jag inte vill ta emot några bilder. Det tar så lång tid
att ladda ner, 24 Kb/sek. Bilder tas numera med
mobilkamera i digitalformat. Hur gör man när man inte
har någon sådan? Ja, då blir det utan bilder.
Som brukligt är så det årsmötet, (i Karlskrona 2010),
som bestämmer hur det blir i framtiden med RDC.
/Harry D
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* * * S R D A * * *

§2

Mötet beslutades vara behörigt utlyst.

PR-gruppen

§3

Fastställande av dagordning.

Betalningen skall ske till SRDA’s Plusgiro
nr 21 49 15 – 1.

§4

Val av mötesordförande. Jan Samuelsson

§5

Val av mötessekreterare. Seija Eklund.

PR material, SRDA badge och Musikkassetter
Beställes av: Anthea van Santen,
Stora Gatan 46, 722 12 Västerås.
Telefon 021 - 123023,
E-post: anthea @ tele2.se
/Harry D

§6
Val av två justeringsmän / rösträknare. Göran
Johnsson och Inge Carlsson
§7

Fastställande av röstlängd. Lista går runt.

§8

Fastställande av budget för 2010.
a) verksamhetsplan.
b)
Budget.
Plus/minus noll på 16.500 kr

§9

Fastställande av vårmöte 2010.
Karlskrona, 5 – 7 mars 2010.

§10

Förslag till plats för höstmöte 2010
Märsta, 8 - 10 oktober 2010.

§11

Information från styrelsen.
- Stadgeändring bordlagd till årsmötet 2010.
- Britt-Marie Ekström, hedersmedlem

Instruktionsband
Roundalabs instruktionsvideofilmer finns hos Eva
Helström. Kan lånas av intresserade.
Telefon 08- 645 35 92.
Eva.helstrom @ karolinska.se
/Harry D

Roundalab
Standards for Round Dancing. Finns hos Åke
Grahm. 0455 – 487 16

§11:1 Instruktörs/cuerkurs, planeras till 2010.

/Harry D

§11.2 Cuersamordnare. Åke reviderar repertoaren med
hjälp av tre arbetsgrupper.
§11.3 Redaktören RDC. Tillförordnad redaktör blir
Harry Danielsson fram till riksmötet 2010.

Jokerlotteriet 2009

§11.4 Jokerlotteriet. Vi skall ha det även 2010.

Lotterna sålde bra i Borlänge och dragningarna börjar i
vecka 44.
/Harry D

§12

Övriga frågor.
- Anita Eriksson, EJ vitlök och parfym på
danserna.
- Ralf Boström, Lathund för klubbar vid riks
arrangemang.
- Uppdatera hemsidan
- Birgitta Grahm, Europa Convention i
Karlstad 2010.
- Birgitta Grahm, många RD kurser på Böda
2010
- Lilian, Dubbeldansen flyttar till
Halstahammar 17 april 2010. Cirka 200 kr.
- Anita Eriksson, efterlyser bilder på
fotopapper till fotoalbummet.

§13

Mötets avslutande

Anteckningar från SRDA:s
HÖSTMHÖSTMÖTE 17/10 2009
§1
Ordförande Janne Samuelsson hälsade välkomna
och förklarade mötet öppnat.

/Harry D
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*** INSÄNT ***
Graduering i Bagarmossen,
Tisdag 13 oktober 2009.
Sjutton graduanter och trettiofem i supportergruppen.
Totalt 52 dansare, visst är vi många i Bagis när vi blir
bjudna på kaffe och gradueringstårta.
Så är det med rounddans. Det finns ingen början och
inget slut alla står i mitten. Det går bra runt, runt, runt.
Man kan likna det med en evighetsmaskin.
Nybörjargruppen var i år ovanligt stor, 17 nybörjare som
testades av Inge Carlsson och bedömdes av Casimir och
Ulla-Britt Reuterskiöld. Britt-Marie Ekström övervakade
ceremonin så att allt gick rätt till. Instruktörerna
Henning, Eva och Kerstin fick godkänt då alla
graduanter till slut blev godkända. Vi får inte glömma
änglarna Karin och Per. Utan änglar är livet torftigare
och det mesta kräver att man gör egna fel och lär av
detta. Med änglar behöver man inte göra samma fel som
”de gamla” redan har gjort. En del hade det lättare än
andra. Några var bra på rumba och cha-cha, andra
föredrog standarddansen vals. Kravet är inte att man
skulle vara bäst på allt utan att förstå och kunna utföra
de cues som ropades ut. Lite fundersam blev jag dock
när de engelska danserna gick bättre än de svenska. Kan
vi så dålig svenska i det här landet? När vi får så här
fint resultat så förstår man att förarbetet av cuer och
instruktörer är enormt noga förberett. Naturligtvis så tog
vi ett välförtjänt avbrott för kaffe när ceremonin var
avslutad. Tårta fanns för minst två bitar var per person
och lite till. Dansen fortsätter cirka en timme till.
Tack till alla som ordnade och lycka till alla nya
dansare. Vi ses på danserna framöver.
/Harry D

De tretton var:
Staffan Olofsson
Kickie Olofsson
Ronny Heineman
Berit Heineman
Sven Bachler
Maine Ruzicka
Ulf Persson
Lena Persson
Leo Åkesson
Margaretha Åkesson
Jarl Sturek
Britta Sturek
Anitha Almgren
De okända hjälpdansarna var:
Elisabeth Mårtensson
Svante Resman
Astrid Samuelsson
Janne Samuelsson
Roger Eklund
Ingegerd Eklund
Toivo Lindmark
Agnete Lindmark
Leif Petersson
Helena Carlsson
Alf Berg
Börje Wallander
Seija Eklund
Vem som dansade med vem tror jag bara att de
själva hade koll på, eller inte ens de.
Cuer var Inge Carlsson.
Domare var Gunilla Jägdahl.
Ansvarig utbildare bl.a. Bernt Bergdahl.
Vi övriga tittade på och kom med glada tillrop och
skratt.
Tack Anette för underlaget till ovanstående.
/Harry D

Hemsidan

SRDA graduering i Borlänge
Lördag den 17 oktober 2009
Ännu ett fantastiskt fint genomfört gradueringstest.
Denna gång på höstmötet i Borlänge. Det känns som om
våra gemensamma möten är bra tillfällen för att bli
graduerad på. Alla tränar inte i stora fina klubbar men
vill gärna komma in i gemenskapen ändå. Hur får man
till detta? Förslagsvis kan man prata med arrangören för
kommande SRDA möten.
Upplägget blev i stort som vanligt men med lite nya
idéer. Det kommer säkert att plockas upp vid kommande
gradueringar. Tretton stycken som ville bli graduerade.
Som vanligt fick de först ett teoretiskt prov. Klarade
man det så gick man vidare till den praktiska delen. Den
praktiska delen var uppdelad i två delar. Första delen
med egen partner och den andra med okänd partner. Här
blev det mycket svårare när man inte är säker på hur
samarbetet skulle gå.

Efter önskemål på höstmötet så är hemsidan nu
uppdaterad. Titta in på den och kom med önskemål och
synpunkter. Den är inte statisk utan anpassad efter de
behov som framkommer. Beträffande användarid och
lösenord för den interna informationen så är det bara
cirka 25 % av medlemmarna som har ett lösenord.
Saknar du ett användarid så kontakta Gunilla så rättas
det till. Workshop danser med länk till cuesheets. SRDA
vårmöte 2009, Kungsör 2009 och Öland 2009.
Hela styrelsen finns under fliken ”kontakta oss”.
Klicka på namnet och du får ett formulär som skickas
till personen.
Protokoll från Riksmöten och höstmöten.
SRDA’s dansrepertoar.
RDC’s senaste nummer
Tack Gunilla för underlaget till ovanstående.
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/Harry D

Distribution av RDC
Utskick av RDC sker idag på flera olika sätt. Direkt med
papperskopia. Via klubben som papperskopia. Med
hjälp av e-post direkt till medlem eller kontaktperson i
klubben. RDC finns på hemsidan för att titta på när man
själv vill. Är det så här vi vill ha det? Kan man övergå
till enbart e-post? (billigast) Vilka måste ha
papperskopia? (saknar dator) Måste man skicka en stor
fil med e-post när den finns för nerladdning från
hemsidan? Måste vi ha så många färgbilder?
Inkommande ”mail box” kan lätt bli full på de äldre epost systemen. Det är cirka 50 stycken som får RDC
som papperskopia.
Tack Rune för underlaget till ovanstående.
/Harry D

RDC underlag
Nu behöver jag allas hjälp med att få in material till vad
som skall stå i RDC. Ni vet, artiklar om något som du
vill dela med dig av. Händelser i klubben.
Dansarrangemang som är öppna för gäster utifrån.
Kursprogram, t.ex. terminer, sommar och specialkurser.
Nu är det hög tid att redovisa era planer för
vårterminen, kanske även ett sommarutbud.
Skriv mycket! Jag stryker bort det som inte passar i
nästa nummer. Saknar ni något men vet inte vart ni
skall vända er. Prova med redaktören, jag skall försöka
att få fram svaret till nästa nummer.
/Harry D

Swedish Round Dance Association
( 5 av 6 )

Terminskurser
Plats/Lokal

Phase /
Lärare

Tid

Boglösa

IV +

Lördag kl 11 – 16
31/10, 14/11, 28/11.

Eskilstuna

Ny - VI

Göteborg

II - VI

Söndag
Måndag
Onsdag
Söndag

Karlskrona

Ny - V

Söndag
Onsdag
Torsdag

Ludvika

Ny – VI

Söndag

Märsta

II - IV

Söndag

Stockholm

Ny – IV

Tisdag

Arrangör
Kontaktperson
Ralf Boström
08 – 541 384 00
Inge Carlsson
0277 - 103 64
0739 - 50 65 69
Asbjörn Helgesen
+47 4123 6521
031 - 214 625
Grahm
0455 - 48716
Samuelsson
0455 - 29 408
Bernt Bergdahl
0240 -10 172
Gunilla Jägdahl
08-591 216 89
Britt-Marie Ekström,
08 - 648 32 55

Danser, Dagskurser och möten
Datum
Fr 20 – 22 nov
Lö 12 dec
Fr 5 -7 mars -10
18 jun – 20 jun
Lö 10 – 17 juli -10
Lö 17 – 24 juli
Lö 24 – 31 juli
Lö 31 jul – 7 aug
Lö 21 – 28 aug
Lö 28 aug – 4 sep
Fr 8 – 10 okt -10

Plats/Lokal
Cuer
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlstad
Öland
Öland
Öland
Öland
Öland
Öalnd
Märsta

Phase
IV – VI
Kurs avlutn.
Riksmöte
II – VI
III-IV
IV-V
V-VI
WCS
Grund I
Grund II
Höstmöte

Arrangör
Kontaktperson
Grahm, 0455 – 48 716
Grahm, 0455 – 48 716
Grahm, 0455 – 48 716
Europaconvention
Bödabaden 0485 – 22012
Bödabaden 0485 – 22012
Bödabaden 0485 – 22012
Bödabaden 0485 -22012
Bödabaden 0485 – 22012
Bödabaden 0485 - 22012
Jägdahl, 08 – 591 216 89
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