Borås Dansförening – Nyhetsbrev Mars
Visst börjar vårkänslor smyga sig på?
Trots att det fortsatt är ansträngt i samhället så kan inget stoppa solens strålar från att börja värma
oss. På samma sätt letar det sig in ljusglimtar även hos Borås Dansförening.
Den nya styrelsen har haft sitt första digitala möte och det nya verksamhetsåret har rullat igång.
Olika möjligheter att starta upp anpassad kursverksamhet ses nu över. Det som kan bli aktuellt är
kortare kurser som anpassas till rådande restriktioner om minst 10 m2 per person enligt nya
pandemilagen. Mer information kommer inom kort.
En annan glad nyhet är att föreningen kommer medverka i Idrottsskolan igen under v.12-16, vilket
ger barn från åk 3 i Borås möjlighet att prova på Bugg och Tiodans. Idrottsskolan är ett program från
Borås Stad som ger skolbarn i åk 1-3 möjligheten att upptäcka hur roligt det är att röra på sig genom
att prova på olika idrotter och aktiviteter. Borås Dansförening ser det som en fin möjlighet låta barn
testa på dans med förhoppningen att väcka ett intresse för att fortsätta dansa.
Styrelsen har även påbörjat arbete med att skapa arbetsgrupper och letar nu intresserade
medlemmar som önskar engagera sig i föreningen. Valberedningen har fått en utökad uppgift att
hjälpa till att hitta intresserade medlemmar och föreslå till styrelsen. Tveka inte på att höra av er om
ni önskar delta i någona av arbetsgrupperna – maila info@bdf.nu – Tillsammans kan vi fortsätta
utveckla Borås Dansförening!
Befintliga arbetsgrupper
•
•
•
•

Lokalgruppen
Tävlingsgruppen
Trivselgruppen
Tränargruppen

Förslag på nya arbetsgrupper
•
•

Marknadsföringsgruppen
Barn- och Ungdomsrekryteringsgruppen

Vi är ingenting utan er fantastiska medlemmar och vi håller i och håller ut tillsammans!
Det går att ansöka medlemskap för 2021 även om kurserna inte kommit igång än.
Fortsätt dansa hemma i vardagsrummet och ta hand om er.
Håll ut - så ses vi snart igen!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Borås Dansförening

