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Hej alla Forum-medlemmar! 

Med detta Forum Nytt följer ett antal bilagor: 1) Årsmötesprotokoll med 
deltagarförteckning från Sunne, 2) Informationsbrev om nästa års bal i 
Stockholm, 3) Rapport från kursen ”Hur dansar vi egentligen?”, 4) 
Inbjudan till sömnadskurs, 5) Reviderad medlemsförteckning. Till de, som 
får pappersutgåvan, bifogas även 6) Grenlands Stildansgruppes och 7) 
Klepp Leikarrings inbjudningar.

Årets bal hölls i Rottneros spegelsal i Sunne. Apertins Herrgårdsdansare 
stod som arrangörer och hade anordnat en mycket trevlig bal i anrik miljö. 
Efter årsmötet fanns möjlighet att se kostymförrådet på Västanå teater 
strax intill Rottneros. Vi tackar Apertin för ett mycket lyckat program!

Den Forumbal som står närmast är Skara-balen den 13/10. Inbjudan finns 
på Forums hemsida under länken Aktuellt. Där finns detaljer för 
programmet samt baldanserna. Beskrivningar av dessa kommer att läggas 
upp under den lösenordsskyddade länken inom kort. En del små ändringar 
görs i det ursprungliga programmet. För de som vill, träffas vi på fredag 
kväll för ett samkväm med dans. Kom ihåg senaste datum för betalning: 
13/9 till Forums plusgiro 282768-1.

Vid årsmötet bestämdes bl a datum för en Sömnadskurs för Historiska 
Kläder  under Gert Alenhalls ledning. Kursen ges i Göteborg i två 
omgångar, den första är tidsbestämd till 10/11-11/11 2012. Ytterligare en 
kurs planeras till mars 2013. Berit Jarlstedt är kontaktperson och 
initiativtagare till detta arrangemang.

Som redan omnämnts i förra Forum-Nytt är kursen ”Hur dansar vi 
egentligen” avslutad. En rapport från Eleonor Larsegård är bifogad. Mer 
om tillgång till material meddelas senare.

I en annan bilaga ges information om nästa års bal i Stockholm. Läs 
igenom den noga och beställ hotellrum så snart som möjligt!

Från kassören meddelas att endast halva antalet av medlemmarna betalt 
årsavgiften för 2012. Kolla vilken halva ni tillhör och handla därefter.

                                                  Sommarhälsningar från ordföranden

                                                                                Lennart


