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Verksamhetsberättelse för år 2018 i Vallentuna Dans 
 

 
Vi i styrelsen vill börja med att rikta ett stort 
varmt TACK till alla våra medlemmar och 
deltagare som varit med oss under året. Vi har 
sagt det förut och säger det igen – det är tack 
vare ER vår fantastiskt fina förening finns! Våra 
ledord ”vi ska sprida dansglädje” är vi otroligt 
stolta över och det känns, ända in i själen, 
fantastiskt bra att det är just det vår förening 
står för – att sprida dansglädje! 
 
Som vår logga visar – musik och dans skapar 
gemenskap  

Medlemmar 
Under 2018 hade vi 348 medlemmar, 142 män och 206 kvinnor. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av ordförande Linda Blumenthal, kassör Cecilia 
Grönquist, ledamot Monica Carlsson, Ann Jansson, Christer Lundman och 
Gunborg Hedman samt suppleanter Gunnar Österman och Lillian Berg. 
 
Styrelsens fokus under 2018 har som tidigare varit att erbjuda dansglädje till våra 
medlemmar. Detta genom att erbjuda ett brett och varierat utbud av danskurser 
samt arrangera danskvällar av hög kvalité. Vår förhoppning är att ha något att 
erbjuda både nybörjare och erfarna medlemmar samt att alla ska känna sig 
välkomna.  
 
Det ska vara en trevlig och mysig atmosfär, det ska vara bra band (mycket gott 
fika ☺) och framför allt – en massa dansglädje som sagt!  
 
Planeringen av danskvällarna för 2019 är redan i full gång och det känns tryggt 
att vi har en stark festkommittén som kommit igång ordentligt under 2018. Deras 
engagemang och gedigna arbete har varit en stor avlastning styrelsen.  
Ett stort TACK! 
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Totalt har vi haft 9 styrelsemöten. Förutom danskvällarna har vi 
diskuterat kursupplägg, annonseringar (event på Facebook, hemsidan och i 
tidningen) samt deltagande på marknader såsom Nationaldagsfirande i 
Vallentuna eller Hägernäsdagen i Täby. Vi finns om vi syns – och vi vet att 
många kommer till oss när de sett oss dansa.  

 

Kursverksamhet 

Våra ansvariga kursinstruktörer som planerat och lett undervisningen under 2018 
har varit: Monica Carlsson och Christer Lundman (Bugg fortsättning och 
utveckling).  
Andreas Modin och Linda Blumenthal (Bugg grund) med stöd av Caroline Lodén. 
Detta tillsammans med våra otroligt duktiga och engagerade hjälpdansare. 
Linda och Andreas hade under våren även en helt ny kurs där de blandade West 
Coast Swing med Bugg. Denna kurs fick kort och gott namnet West Coast Bugg.  
 
Vi har haft ett samarbete med Mic Team som erbjuder kurser på hög individuell 
nivå och deras instruktörer har gästat oss. Tack vare att vi har detta samarbete 
kan vi erbjuda en bredd utöver det vanliga och nå ut till dansare på väldigt 
många nivåer och vi har även utvecklat dubbelbuggen i klubben.  
 
Linda och Andreas har hållit i våra Foxkurser, Mysfox Grund samt Mysfox 
Fortsättning. Monica har gått vidare med att utveckla Lindy Hop med kurshjälp av 
Anna Steorn. 
 

Hemsida och socialamedier 
Webmaster har under året varit Susanne Ericson som gjort ett bra jobb med 
Facebook och vår hemsida med stöd av Linda.  

 

Danskvällar 
Totalt har vi haft åtta danskvällar varav två varit våra terminsavslutningar då vi 
äter tillsammans under kvällen. Under dessa kvällar är medlemmar och 
kursdeltagare välkomna och alla har med sig buffémat eller fika som vi 
tillsammans gör ett gediget buffébord utav. Mycket trevligt!! ☺ 

 
Antal deltagare har varierat mellan kvällarna, mycket beror på popularitet av 
bandet men också lokalens storlek.  
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Dansband under året 
Våren 2018  
Xplays 
Date 
Dr Krall 
Wahlströms terminsavslutning  

Hösten 2018 
Highlights 
Jump4joy 
Expanders  
Foxie terminsavslutning  

 

Mera påhitt… 

Vi har även haft motionsdans med en populär caféverksamhet de torsdagskvällar 
när det inte varit Lindy hop. Tack för allt stöd Ann Jansson, Gunborg Hedman 
och alla som bakar så gott fikabröd.  
Förutom kurser och danskvällar fanns vi som sagt representerade på 
nationaldagsfirandet i Vallentuna Centrum och även på Hägernäsdagen i Täby. I 
april anordnade vi en enormt uppskattad kryssning där hela 80 personer deltog! 
Vi åt, skrattade och dansade tillsammans.  
 

Sammanfattning 

Då Ekebyskolans matsal behövde renoveras under en period fick vi möjligheten 
att vara i en annan lokal tillsammans med några andra dansföreningar. Det var 
väldigt uppskattat både av oss i styrelsen, festkommittén och av våra 
medlemmar att ha ett ”eget” ställa att boa in sig på. Nu är vi tillbaka i 
Ekebyskolan som bytt namn till Rosendalsskolan södra. 
Drömmen på en egen lokal lever vidare och vem vet …… en dag kanske!  
 

Vi kan inte nog tacka alla deltagare och medlemmar för att ni finns! Det är ni 
deltagare som ger oss glädje att hålla på med klubben och driva den vidare så 
än en gång tack. Det är vi tillsammans som är Vallentuna Dans.  

Vi vill också passa på att tacka alla som har ställt upp och hjälpt till på våra 
danskvällar, det uppskattas verkligen. Det ligger en hel del arbete bakom dessa 
kvällar med planering, inköp osv. Vi vill såklart också tacka alla deltagare som 
kommer och sprider sådan glädje och värme på dessa kvällar.  

I år firar vi 5 år som förening och under hösten 2019 kommer detta att firas med 
stort femårsjubileum! Men mer info om det kommer i nästa års 
verksamhetsberättelse. 
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Styrelsens medlemmar under året: 
 
 
 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Linda Blumenthal, ordförande  Cecilia Grönquist, kassör 
 
 
 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Christer Lundman, ledamot   Monica Carlsson, ledamot 
 
 
 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Ann Jansson, ledamot   Gunborg Hedman, ledamot 
 


