
GOD MOVES                                          INFO-BREV DECEMBER 2020  

IDATUM/TIDER IFÖRENINGS-INFO IFÖRHÅLLNINGEREGLER INYHETER IALINGSÅS IÖVRIGT  

_________________________________________________________________________________ 

IDATUM OCH TIDER    
- Termin HT20 v.35 t.o.m v.51   
- Termin VT21 v.2 t.o.m. v.18 
- LOV VT21 v.7, v.14 samt röda dagar/klämdagar 1-2 april  

Kommande uppvisningar:  
- Dansföreställning 2021 är prell.bokad till helgen 8-9 maj med rep.dag den 7 maj 

 

IFÖRENINGS-INFO 

- God Moves Styrelse  

Ordförande I Jenny Martinsson  
Vice Ordförande I Niklas Dalén  
Kassör I Johan Holm  
Sekreterare I Erika Svennberg 
Vice Sekreterare I Tobias Kullingsjö  
Ledamot I Nelly Erlandsson  
Ledamot I Emma Lundmark  
Valberedning I Johanna Alsén  
Valberedning I Sofia Rydetorp   

 
-Vi hälsar nu Sandra Rydsmo och Stina Krantz varmt välkomna till oss och önskar Lilli en fantastisk 

mammaledighet!  
 

IFÖRHÅLLNINGSREGLER i samband med  Covid –19 

-i danssalen finns handsprit till ert förfogande. 

-alla dansare kommer ombytta med en namnad vattenflaska som fylls hemma för att minska trängsel. 
-föräldrar lämnar/hämtar utanför entrén.  
-munskydd uppmuntras 

-Under hösten har vi haft tillgång till Kesbergshallen där några av våra grupper som är större till antalet har 

dansat. Vi kommer att ha tillgång till hallen även under våren så berörda grupper fortsätter att dansa där!  

INYHETER 

-Dubbelpass! Hösten-20 erbjöd vi danselever i gymnasieålder samt unga vuxna möjligheten att gå ett extra pass 

i veckan för 1000 kr. Extrapasset för InMotion/Alive/UngVuxen ligger på torsdagar kl:19:30-21:00 (kursen 

streamas under vt21) 
Dubbelpass för TM2/TT1 är öppen för intresseanmäla inför vårterminen! 

-Livestreams! Alla klasser som just nu är berörda av nuvarande restriktioner kommer vt21 att livestreamas. Så 

fort rekommendationerna från FHM lättar så kör vi vanliga klasser igen! 
 

 

 



 

IGOD MOVES ALINGSÅS  

Tack för en härlig första termin alla dansare i Alingsås! 

 
Den 14 december kommer vi filma in era danser i samband med er vanliga dansklass. Vi filmar i slutet av 

lektionen så ni som vill/kan medverka stannar kvar lite medan övriga kan gå lite tidigare. 

Vårterminen drar igång vecka 2, den 11 januari. Det är samma tider som gäller men vi kommer byta lokal 

och vara i Equmeniakyrkan Alingsås. Anmälan är fortlöpande vilket innebär att du har kvar din plats tills du 

själv säger upp den. 

LYSTRING MAXIS! Vi skulle gärna vilja bli fler i gruppen Maxis! Tipsa alla era vänner så fler hakar på. 

Varma hälsningar, Sandra 

 

Kontakt  

Mail: sandra.rydsmo@bilda.nu  

Mobil: 0790- 654792 

 

INEW BODY 

-Vi behöver en eller flera som kan tänka sig att ansvara för försäljningen av NEWBODY! Ett väldigt 

värdefullt och inkomstbringande projekt i föreningen. Genom NewBody tjänade föreningen ca 30 000 kronor vid 

senaste tillfället -våren 2018. De pengar som vi fick in då gick till att utveckla skolan i form av ett nytt ljudsystem. 

Året 2020 har redan varit tufft med uteblivna intäkter och vi är i stort behov av inkomsten som NewBody 

inbringar.  
Vid intresse och frågor om hur/vad det innebär att driva NewBody-försäljningen, hör av er till styrelsen på mail: 

Niklas.Dalen@varsego.se eller oss ledare på godmoves@bilda.nu. 

 

IINFO- ÖVRIGT 

- SWISH : 123 511 26 28  
-Avanmälan ska göras i god tid, alltid innan fakturan för terminen skickats ut- Inför vårterminen en månad i 

förväg och inför höstterminen helst redan i juni. Det kan ibland vara svårt att förutsäga redan då, men vi ser 

gärna att ni meddelar oss så fort ni kan, då elevantalet har en avgörande del i planering av grupper, schema, 

timanställda ledare osv. Vid avanmälan som kommer in efter att fakturan för terminen skickats ut, tar vi ut en 

avgift på 100 kr och gör man en avanmälan senare än andra veckan in i en termin, är man skyldig att betala hela 

terminsavgiften. Avanmälan görs på mail eller sms.  

 
- Ni har säkert sett BILDA LOGGAN som syns på bl.a. våra reklamblad och affischer. Studieförbundet Bilda är en 

ideell, partipolitiskt obunden organisation som vill uppmuntra människors sökande efter kunskap och utveckling. 

Detta görs genom studiecirklar, kurser och annan verksamhet tillsammans med deltagare samt på uppdrag av 

samhället eller organisationer. Bilda hjälper God Moves bl.a. administrativt och föreningens fasta dansledare har 

sin anställning där. 

Hoppas ni får en fantastisk julledighet! 

Med vänliga hälsingar,  

Bonette, Stina, Sandra & Anna 

__________________________________________________________________________________

Besöksadress: Kungsgatan 46, Vårgårda | SMS Bonette: 0720 - 157723 | SMS Sandra: 0790- 654792  

SMS Stina: 0730- 617183 | Adress: Centrumgatan 3, 44730 Vårgårda | godmoves@bilda.se 
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