
”För hela året har vi väntat på - Juni, juli, augusti. Allting verkar lättare då…” 

Nu är sommaren äntligen här – och med den kom så den efterlängtade ljusningen i Covid-19-historien med 
lättnader på restriktionerna.  

Till hösten ser vi därför ljust på att kunna dra igång vår verksamhet igen i den mån som tillåts. Kursstarter är 
preliminärt planerade till 27/9! 😊😊 
Innan dess så planerar vi att arrangera dansaktiviteter under Vattendagen den 21’e augusti, 
förhoppningsvis även vara med att fira Borås 400år med dans under sommaren samt under september 
anordna kostnadsfria prova-på-aktiviteter (anmälan kommer behövas till dessa tillfällen). Håll utkik på 
anmälningssidan på vår hemsida och på vår facebook där mer information kommer ut inom kort.  

Under våren som varit har vi haft en fortsatt ansträngd ekonomisk situation, men trots det har vi fortsatt 
arbeta för föreningens framtid. Några få kurser har kunnat genomföras – de har genomförts med mycket 
begränsat antal deltagare men varit väldigt uppskattade!  
På grund av färre aktiviteter har det funnits mer tid och möjlighet att fixa till i våra lokaler. Vår ”piff och 
puff”-grupp har gjort ett fantastiskt jobb med att rensa upp bland allt som samlat lite damm sista tiden. ���� 
Styrelsen har också fortsatt vara aktiva med att söka bidrag och har, utöver tidigare bidrag för 
musikanläggning för utomhusbruk, även fått bidrag för digital utrustning samt inköp av tält (för ytterligare 
möjlighet att ha verksamhet utomhus). Det har även gjorts ansökan för förlorade intäkter i samband med 
pandemin.  

Tråkigt nog har pandemin slagit hårt mot föreningens medlemsantal som minskat med mer än 75% under 
2021. Medlemsantalet är en viktig del för våra möjligheter att ansöka bidrag i framtiden. Vi har sagt det 
förut och vi säger det igen – vi är ingenting utan er fantastiska medlemmar!! Vill ni bidra till föreningen – gå 
då gärna in och anmäl medlemskap ���� 

För att komma igång inför hösten så är vi på gång med att starta upp en del av de tänkta arbetsgrupperna – 
Barn/Ungdomsverksamhet, Lokaler, Marknadsföring, Tävling m.m.  
Är ni intresserade av att vara med och påverka? Anmäl gärna erat intresse ���� 
Maila info@bdf.nu eller kontakta valberedningen alternativt någon i styrelsen.  

Vi håller just nu också på att genomföra en systemrensning i vårt anmälningssystem. Där ligger av flera 
anledningar fortfarande obetalda anmälningar. Vi har därför mailat ut till alla berörda och önskar 
gärna att ni svarar på dessa mejl så vi kan reda ut vad som hänt och åtgärda eventuella misstag. 
Exempel på anledningar kan vara:  
- Missad avanmälning 
- Betalning gjord utan angivet OCR-nummer 
- Betalning via Epassi 
- Betalnings/bekräftelsemejl som hamnat i skräpposten 

Håll utkik på hemsidan och Facebook för information om våra kursstarter till hösten och eventuella 
happenings i sommar - som vi längtar!!  

Fortsätt dansa hemma i er soliga trädgård eller i någon närliggande park! Håll ut bara liiite till – så ses 
vi snart igen! ���� 

Med varma hälsningar, 
Styrelsen i Borås Dansförening 

 

 


