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Hej alla Forum-medlemmar!
Så har vi haft bal och årsmöte i Skövde. Gösta Salomonsson och Skövde
Folkdansgilles Herrskapsdansare stod som värdar för en mycket trevligt
anordnad vistelse med dräktparad och stadsvandring förutom själva balen
på anrika Hotell Billingen. Antalet Forum-deltagare var ca 80, varav 4
Forum-medlemmar från Norge. Dagen efter ägde årsmötet rum i
Folkdansgillets egna lokaler, en f.d. gammal skolbyggnad, i utkanten av
Skövde.
ÅRSMÖTET
Vid årsmötet omvaldes styrelsen och revisorer medan arbetsgruppen
förändrades så att Eleonor och Stig Larsegård, som under en lång följd av
år engagerat arbetat med Forums aktiviteter, ersattes av Inga-Britt och
Per-Göran Karlsson (ib.pg@telia.com) från Herrskapsdansarna Lidköping.
Aktivitetsplanen presenterades av Berit Jarlstedt. Under 2014 ges den
13-14 september ytterligare en sykurs i Göteborg. Vidare ﬁnns en inbjudan
från Folkungagillet i Linköping till Empiredans med bal den 8-9 november
redan ute på nätet. Mer detaljer kommer inom kort. För 2015 planeras i
mars en kurs i Skånska kadriljer och Fransäser i Helsingborg. Nästa års bal
och årsmöte arrangeras av Herrskapsdansarna i Lidköping 9-10 maj och i
september görs ett nytt försök med Nya Fransäsen enligt Selinder i Växjö.
Alla kommande aktiviteter kommer att publiceras på Forums hemsida och
jag påminner för säkerhets skull om web-adressen:
www.forum-historiskdans.se
Bland länkarna på denna hemsida ﬁnns en länk med info till medlemmar.
Denna sida är skyddad och kräver kodord för att komma in. Detta kodord
är hemligt och skall ej spridas till personer utanför Forums medlemskrets.
Om någon saknar detta kodord, kontakta någon i styrelsen. E-mailadresser
till styrelsen och arbetsgruppen ﬁnns under länken kontaktinformation på
hemsidan. - Ytterligare ett beslut som togs under årsmötet var att ännu en
länk Aktuellt (ej Forum) kommer att skapas på hemsidan. Där kan man
läsa om dansaktiviteter som inte Forum står för, t ex lokala dansträﬀar
och uppvisningar, inbjudningar från danssällskap som inte tillhör Forum
m.m. Skicka sådana nyheter och notiser till någon i styrelsen, så ser vi till
att de läggs upp under denna länk på hemsidan.

ARBETSGRUPPEN, UPPROP FÖR KOMMANDE RESA
Efter årsmötet samlades styrelsen och den nya arbetsgruppen för att se
över kommande aktiviteter. Inga-Britt och Per-Göran hälsades välkomna
och Eleonor och Stig avtackades. En punkt som diskuterades var om
Forum skulle stå som arrangör för en dansresa till något nordeuropeiskt
land, t ex England, Holland eller Tyskland. Resan skulle vara öppen för
Forum-medlemmar och för att genomföras behövs förslag på lämpliga
dansgrupper som vi skulle kunna besöka. Tidpunkten för resan är än så
länge ej bestämd, men skulle kunna ligga ett eller två år framåt från nu.
Forums styrelse och arbetsgrupp efterlyser därför idéer och namn på
kontaktpersoner. Svara gärna så snart som möjligt med e-mail till någon i
styrelsen, lennart.edsberg@gmail.com eller goran.i.ingemarson@telia.com eller
sos@johannison.se
NORDLEK 2015 I VIBORG
Det är faktiskt också dags att börja tänka på NORDLEK 2015, som äger
rum i Viborg, Danmark den 14-19 juli. En första information ﬁnns redan på
nätet, titta på www.nordlek2015.dk Danser är redan bestämda och kan
avläsas på Forums hemsida. Samtliga danser har dansats vid tidigare
NORDLEK-tillfällen. Någon instruktörskurs kommer därför inte att hållas.
För de som anmäler sig till balen i Viborg kommer en särskild (hemlig) länk
att översändas där dansbeskrivningar och musik ﬁnns tillgängligt. Dessa
kommer även att samlas på Forums inloggningsskyddade hemsida
vartefter som vi får in materialet. De svenska och norska danserna
kommer att ﬁnnas där inom kort.
Som vanligt påminner jag om att betala årsavgiften för medlemskap i
Forum, SEK 100 för föreningar och SEK 50 för individuellt medlemskap.
Postgironumret är 28 27 68 -1, Forum för Historisk Dans och Musik.
Sommarhälsningar från er ordförande Lennart

