
 

 

 

 

 

 

Seminariet är mötesplatsen för alla engagerade 

squaredansare som vill hålla sig uppdaterade och 
vara med och utveckla squaredansen i Sverige. 

Nordiska folkhögskolan 

Kungälv 

Squaredans-seminariet 

15 - 16 november 2014 
 

* Kommunicera mera * 

Seminariet är ett samarrangemang 

mellan SAASDC och SACT 

Välkommen! 



 

 

 

** Seminarieprogram ** 
 

Lördag 15 november 

9.00 - Samling och fika 

9.30 - Välkomna! Inledning av SAASDC och SACT 

Presentation av program 

10.00 - Presentation Nordiska folkhögskolan  

10.15 - Klubbutveckling (föredrag) 

12.30 - Lunch, incheckning 

13.30 - Buffalo - SquareUp 

14.00 - Lär dig att kommunicera – retorik & presentation (föredrag) 

15.30 - Attrahera massmedia (föredrag) 

16.30 - Middag 

18.00 – 

21.00 

Squaredans (M, P) till Mathias Alfredsson och Leif ”Snuffe” Ericsson 

(alt. fria fortsatta diskussioner för er som inte vill dansa) 

21.30 - Speakers Corner 

22.30 - Fria aktiviteter… 

  

Söndag 16 november 

9.00 - Reflektioner från gårdagen 

9.30 - Klubbsamverkan – vad händer? 

10.30 - Fika 

11.00 - Workshop kommunikation, sociala medier 

 Workshop WordPress – det moderna webverktyget 

12.30 - Lunch 

14.00 - Showmanship (föredrag) 

14.40 - Sammanfattning 

15.00 - Avslutning med kaffe och samvaro 

  

 Med reservation för ändringar i programmet 

Anmälan 

Anmälan via mail seminarie@squaredans.se 

Sista anmälning 2014-10-01 

Betalning sker enligt anvisningarna i bekräftelsen 

Frågor kontakta någon i seminariegruppen, se nedan 

  

Resebidrag Ansökan om resebidrag görs på seminariet och utgår för resa längre 

än 20 mil enkel väg. Se www.squaredans.se för övriga villkor. 

  

Prisalternativ 

All included* Person i dubbelrum 950 kr 

 Tillägg för enkelrum 200 kr 

  

*Vad som ingår Övernattning i bekväm logi av god standard, frukost, föreläsningar, 

luncher, middag, fika samt squaredans lördag kväll  

  

Enbart 

seminarium  

Som ovan men utan övernattning 

och frukost 

750 kr 

  

Extra övernattning Enkelrum 550 kr/rum 

inkl frukost Dubbelrum  750 kr/rum 

  

Hitta till seminariet 

Adress Nordiska folkhögskolan  

Olof Palmes väg 1, Kungälv 

 

Vägbeskrivning Med bil: Kungälv ligger 20 km norr om Göteborg på E6:an mot Oslo 

 Kör in i centrala Kungälv fram till stora rondellen i centrum.  

I rondellen sväng in på Fontinvägen (uppförsbacke). När vägen 

delar sig sväng höger och fortsätt rakt fram mellan bostadshusen - 

efter ca 500 m ser ni skylten Nordiska folkhögskolan, följ vägen 

fram till huvudentrén (reception). 

  

Vi i seminariegruppen 
Annika Myhrberg annika.myhrberg@telia.com 08-642 15 89 

Bo Nilsö bo.nilso@comhem.se 013-705 03 

Gunnar Bodmar gunnar@squaredans.se 0704-01 21 22 

Göran Wetterqvist goran.wetterqvist@gmail.com 0704-92 80 10 

Leif ”Snuffe” Ericsson ericssonleif@telia.com 0705-77 63 73 

Tommy Hansson tommy@squaredans.se 0736-82 54 03 


