
GOD MOVES                                INFO-BREV JANUARI 2020  

IDATUM/TIDER IFÖRENINGS-INFO INEWBODY IDANSFÖRESTÄLLNING IÖVRIGT 

_________________________________________________________________________________ 

IDATUM OCH TIDER    
- Termin VT20 v.3 t.o.m v.19.   
- v.6 KOMPISVECKA  
- LOV VT 20: v.7, v.15 samt röda/lediga dagar: 13 april, 30 april, 1 maj 

Kommande uppvisningar:  
- iGod Equmeniakyrkan Alingsås- 31 jan- Grupper: TT1, InMo  
- Horsby InnebandyMatch paus-dans- 20 februari- Grupper: Kids 
- VårgårdaMässan Tånga Hed- 14 Mars- ca kl 11.00 Tänkta Grupper: Alive, UngVuxen, MaxOns 
- Equmeniakyrkan Storsjöstrand- 29 mars- kl 10.00 Grupper: TM1, TT1, InMo,  
- Equmeniakyrkan Eggvena- 3 maj- kl 10.00 Tänkta Grupper: Minis m.fl. 

 
- Dansföreställning “15”- Alla grupper 
9-10 Maj 2020 med repdag fredagen 8 maj (ej busis 8 maj)    
Anmäl din medverkan redan nu genom att skicka ett sms eller mail med namn och grupp till 

godmoves@bilda.nu eller något av våra mobilnummer. Sista anmälningsdatumet: 31 Mars 
 

IFÖRENINGS-INFO 

- God Moves Styrelse  

Ordförande I Jenny Martinsson  
Vice Ordförande I Niklas Dalén  
Kassör I Elizabeth Erlandsson  
Sekreterare I Erika Svennberg 
Vice Sekreterare I Tobias Kullingsjö  
Ledamot I Nelly Erlandsson  
Ledamot I Annie Kamfors  
Valberedning I Johanna Alsén  
Valberedning I Charlotte Cleasson   
 
-Terminsavgifter Hösten 2020 En mindre korrigering av terminsavgifterna kommer göras för att 

följa det ekonomiska läget.  

 

- Faktura till din mail. Fakturor för VT 2020 skickades ut v.3. Får inte du din faktura? Maila oss, från 

den mailadress du vill ta emot information/faktura, så fixar vi det! Skriv även med vilka dansare det 

gäller! 

 - SWISH Köp/betalningar (ej terminsavgifter) i föreningen går genom Swish: 123 511 26 28  
Skriv alltid namn och ärende i betalningsmeddelandet. 
 

- Nu är vår kursanmälningsprocess digitaliserad! Ni hittar som vanligt all info om kurserna på vår 

hemsida. Klicka vidare på “Anmälan” för att fylla i en e-blankett. När man klickat så länkas man 

vidare till hemsidan för Studieförbundet Bilda SydVäst. De kurser som ni hittar där är de grupper 

där det fortfarande finns plats. Man är automatiskt anmäld till kommande terminer fram till att man 

aktivt avanmäler sig.  
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-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 om ni kan, då elevantalet har en avgörande del i 

planering av grupper, schema, timanställda ledare osv. Fakturor för HT20 kommer att skickas ut i 

augusti. Avanmälan för höstterminen ska ske absolut senast 3 augusti. Vid avanmälan som kommer 

senare, 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 (OBS! om 

sommarstängt alltid på mail!).  

-Lån av danssal för medlemmar. Som medlem i föreningen God Moves har ni möjlighet att 

använda våra danssalar för rep, när de står tomma. Hör av er i förväg till oss, så fixar vi det! 

- Vi vill verkligen uppmana alla våra dansare till att ta chansen att dansa på Gudstjänster, 

ungdomsmöten, marknadsscener etc. Vi tycker att det är roligt med egna initiativ! Vi vill dock att ni 

alltid frågar/informerar den berörda koreografen/ledaren, om ni vill använda koreografiskt material 

från God Moves och även för vidare den informationen till mötesledaren/ värden/ konferencieren 

på plats. Det känns viktigt för oss att veta var/när/hur vårt material används och även att det blir 

tydligt för församlingen/publiken att dansen kommer från God Moves Dansskola. Tack på förhand! 

 - Ni har säkert sett BILDA LOGGAN som finns med i bland annat våra info-brev och även på våra 

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. 

INEWBODY  

Vi behöver en eller flera som kan tänka sig att ansvara för försäljningen av NewBody. Ett 

värdefullt och återkommande projekt i föreningen. Genom NewBody tjänade föreningen ca 30 

tusen kronor vid senaste tillfället. De pengar som vi fick in då gick till att utveckla skolan i form av 

ett nytt och bättre ljudsystem. Vid intresse och frågor om hur/vad det innebär att driva NewBody-

försäljningen, hör av er till styrelsen på mail: godmoves@bilda.nu   
 

IDANSFÖRESTÄLLNING “15” 2020 - Heldagar                                  Kulturen Vårgårda 

- Prel. Tider inför föreställningshelgen:  

lördag 9 maj: ca kl 10-21, söndag 10 maj: ca kl 13-21– ALLA (Andra tider för busis, info kommer) 

- Rep den 8 maj (ej Busis). Under fredagen kommer varje grupp få chansen att köra igenom 

sin dans på scenen. Exakt vilka tider som grupperna ska repa kommer i nästa infobrev.  

 

I år firar vi 15 år och vill gärna hylla detta med lite gamla danser blandat med lite nytt 

vilket gör att årets föreställning är uppdelad i 2 akter. Vi har då valt att ge utrymme för en 

bensträckare/fika emellan akterna.  Det gör att vi är i behov av extra-hjälp inför/under 

fikapausen som ligger emellan akterna. Info om exakt tider och dagar som vi behöver 

hjälp kommer i nästa infobrev i April.  

 

IÖVRIGT  

- BILDER från dansföreställningen ”Step By Step” finns i album nere i dansskolan. Under läsåret 

finns det tre datum som vi beställer, så se till att lägga din beställning i god tid innan sista datumet.  

Datum för bild-beställning VT2020:  7 februari och 24 april 
- DVD ”Step By Step” kostar 125kr och betalning sker med swish.    
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Med vänliga hälsingar,  
Bonette & Lilli 

_________________________________________________________________________________________ 

Besöksadress: Kungsgatan 46, Vårgårda | Telefon: 0322-795 86 | SMS Bonette: 0720-157723  
SMS Lilli: 0730-617183 | Adress: Centrumgatan 3, 44730 Vårgårda | godmoves@bilda.se 
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