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Redaktörens ord / februari 2023 
 
Om du inte vill ha dessa utskick från Linköping Air Swing kan du meddela oss här: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJZF3fyA4JVKvphozbIKJdm1v-
eZYQ_yxo1dTxVuY_zeGYUQ/viewform?usp=sf_link  

Hep Hep! 

Årsmöte och dansfest på Landerydgården 18 mars 
På eftermiddagen den 18 mars blir det någon form av dans-workshop och 
därefter håller vi föreningens årsmöte. För att delta i årsmötet ska du vara 
medlem i föreningen och anmäla din närvaro på årsmötet. Vi bjuder alla 
som deltar på årsmötet på entré till den efterföljande dansen med 
livemusik av Söderköpings storband. 

Föreningens medlemmar äger rätt att lämna in motioner som ska 
behandlas på mötet, detta ska dock ske senast den 18 februari. Skicka din 
motion som epost till styrelsen@airswing.se  

Här anmäler du dig till årsmötet. 

Här kan du bli medlem i dansföreningen Linköping Air Swing. 

Styrelsen behöver nya medlemmar! 

Årsmötet ska välja en ny styrelse för ett år. Vi har behov av nya 
styrelsemedlemmar och en ny kassör. Om du känner att du vill hjälpa till 
med att styra föreningen, eller vill nominera någon annan som du tror 
skulle passa bra för det, så skicka epost till valberedningen@airswing.se 
senast fredag 10 mars. Detta gäller även till posten som revisor. Det går 
också bra att kandidera på plats på årsmötet. 

Årsmötets dagordning 

Här finner du årsmötets dagordning. 
 
 
Air Teens Saturday Night Jazz Club den 4 mars 
Lördagen den 4:e mars 2023 bjuder Air Teens in till dans på Arbis. Det blir 
en workshop för nybörjare i Lindy hop för ungdomar i åldern 13-20 år, 
prova-på Lindy Hop för alla åldrar samt dans till två storband; Playstation 
och Black River Big Band. 

Vi kommer att publicera detaljerad information om alla våra aktiviteter på 
vår hemsida https://www.airswing.se/ och även skriva på vår Facebook-sida 
https://www.facebook.com/linkopingairswing/. 
 



Grundkurs i Blues och fortsättningskurs i Shag 
Jag vill också påminna om de kurser som ännu inte har börjat: 
 

 Collegiate Shag fortsättning – 6 tillfällen på torsdagar med start 23 
mars, perfekt för dig som går nybörjarkursen nu och för dig som gick 
Shag-kurser i höstas och vill hålla igång kunskaperna. 

 Blues Nybörjare – 6 tillfällen på tisdagar med start 18 april. 
 
 
Du anmäler dig till vårens kurser här: https://www.airswing.se/kurser/  
 
Läs om kursernas innehåll på vår hemsida: 
https://www.airswing.se/kursbeskrivningar/  
 
Onsdagsswing på Skylten 
Vi fortsätter med Onsdagsswing på kulturhuset Skylten, Södra 
Oskarsgatan 3 (bakom järnvägsstationen, 3 minuters promenad från 
stationen). 
Det blir socialdans till swingmusik varannan onsdag kl. 19.00-21.30: 

 1/3 Prova-på-timme i Lindy Hop mellan kl. 18-19. 
 15/3 Socialdansen startar 19.00 
 29/3 Prova-på-timme i Lindy Hop mellan kl. 18-19. 
 12/4 Socialdansen startar 19.00 
 26/4 Prova-på-timme i Lindy Hop mellan kl. 18-19. 

  
Socialdansen på Skylten håller på till kl. 21.30 
Mat och fika kan köpas på Skyltens café som är öppet till 20.30. 
  
Onsdagsswing på Skylten håller till i lokalen ”Klubben” och är gratis för 
föreningens medlemmar och kostar 50:- per tillfälle för övriga. 
 
Onsdagsswing på utedansbanan i Gamla Linköping 
I maj flyttar onsdagsswing ut till utedansbanan i Gamla Linköping, då blir 
det socialdans varje onsdag! 
 
Vad har hänt hittills i år? 
Terminskurserna i Lindy Hop, Collegiate Shag och Air Teens är i full gång 
och våra socialdanser Onsdagsswing varannan vecka på kulturhuset 
Skylten har också kommit i gång. 

Den 14 januari hade vi årets första dansfest ”Julgransplundring” på 
Fontänen med dans till Husbandet och vi följde upp en månad senare den 
10/2 med livebandet Bent Jazz Cocktail, även detta på Fontänen. 

Helgen 11-12 februari hade vi en populär, överbokad workshopshelg 
”Februariblues” med lektioner i Folkungahallen och livespelning med  
”The Flexible Humans” på Skylten. 
 



Engagera dig gärna! 
Vi är en ideell förening som fungerar tack vare våra entusiastiska 
medlemmar som engagerar sig i olika engagemangsgrupper. Vi skulle 
gärna vilja se att fler engagerar sig för att kunna fördela arbetet vi utför på 
fler personer. Läs gärna på vår hemsida om vilka engagemangsgrupper 
som vi har idag och vad grupperna håller på med: 
https://www.airswing.se/engagemangsgrupper/ 
Hitta gärna något som du känner att du vill bidra med och kontakta oss!  
 
Vi har också skrivit några “platsannonser” för att hitta nya engagerade till 
vissa utvalda uppgifter, läs gärna dessa! https://www.airswing.se/sokes-
engagerade-medlemmar/  
 
 

Vi ses på dansgolvet! 

___________________ 

Bengt Schmeling 
Kursadministratör, redaktör / Linköping Air Swing 

Epost: bengt@airswing.se 
Web: https://www.airswing.se 
___________________ 

 

 

 

 
 
 


