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Svenska Folkdansringen 
Medelpads Distrikt 
 
 
 

 

 

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 
 

Distriktets VU har under året bestått av:   

 

Ordförande Marlene Jonsson 

Sekreterare Marita Kristmansson 

Kassör  Carina Könberg 

Informatör Lelle Jonsson 

  

Föreningarna har representerats av var sin ledamot, nämligen följande:  

 

Björn Norén   2401 Skönborgs Folkdanslag 

Lars-Eric Gustafsson  2402 Sundsvalls Folkdansgille 

Johann Björk   2403 Torps Gille 

Eva Lindbäck   2404 Nivren Folkdansgille 

Lars-Owe Andersson  2409 Alnö Folkdansgille 

 

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året och för övrigt telefonkontakt och mailkontakt. 

VU har haft möten vid behov. Distriktet har haft sitt årsmöte med Nivren Folkdansgille som värd 

där Karl Gunnheden, representant från Svenska Folkdansringens Riksstyrelse delade ut tre 

förtjänsttecken i silver och ett i guld. Silvermärkena delades ut till Marie Jansson, Alnö 

Folkdansgille, Sven Bergqvist, Alnö Folkdansgille och Lillemor Hallberg, Sundsvalls Folkdansgille 

tidigare medlem i Tuna Bygdegille. Guldmärket fick Bengt Bydén, Sundsvalls Folkdansgille. Alla 

fyra gratulerades med var sin blombukett från Distriktsstyrelsen. Ordförande Marlene Jonsson och 

informatören Lelle Jonsson har också besökt Alnö Folkdansgille på deras träningskväll den 16 juni 

2016. Marlene delade ut ytterligare två förtjänsttecken i silver från Svenska Folkdansringen. De 

gick till Lars-Owe Andersson och Tord Strömberg, bägge medlemmar i Alnö Folkdansgille. Vid 

sista samträningen och Luciafesten i distriktet som Nivren Folkdansgille var värdar för, hade 

distriktet sitt halvårsmöte. Ordförande Marlene Jonsson och informatör Lelle Jonsson deltog och 

representerade Medelpads distrikt på riksorganisationens stämma i Karlskrona 21–22 maj. 

Styrelsen har under året förvaltat och administrerat Stiftelsen Bergeforsens Bygdegille. 

 

Dans & musiksektionens verksamhetsberättelse 2016 
 

Dans & musiksektionen har under året bestått av: 

 

Lelle Jonsson  Sundsvalls Folkdansgille 

Marlene Jonsson  Sundsvalls Folkdansgille 

Per Högberg   Nivren Folkdansgille  

Lennart Danielsson Nivren Folkdansgille 

Björn Norén   Skönborgs Folkdanslag 

 

Under året har sektionen haft det antal möten som varit nödvändiga för verksamheten och utöver 

det haft mail- och telefonkontakt.  

Sektionen har haft samarbete med Nivren Folkdansgille när distriktet ordnat kurs och Nivren haft 
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Folkmusik på Värstaborg, samarbete med samspelsmedaljen där distriktet hade en kurs under 

samspelshelgen i samma lokaler, Sidsjö Hotell och konferens. DM har också arrangerat sångkvällar 

ca 1 gång i månaden under 2016, i samarbete med Kulturens. 

 

Följande aktiviteter har genomförts under 2016: 

 

Danskurs 2016-03-19 Gästrikedanser  

  

På danskursen deltog 35 dansare från folkdanslag från flera delar av Sverige och även från Wasa i 

Finland.  Deltagarna fick lära sig danser från Gästrikland som var diplomdanserna under 

polskmärkesuppdansningen 2016. Danserna och musiken är upptecknade av Benno Eriksson & 

Tony Wrethling. Dansinstruktörer var Benno Eriksson & Margareta Andersson. Musiker under 

kursen var Tony Wrehtling som också spelade till konsert & dans under Folkmusik på Värstaborg 

senare på kvällen. Kursen var ett samarrangemang med Nivren FDG. 

 

Dans & låtkurs Jämtland/Härjedalen 2016-09-17  

  

På danskursen deltog 40 dansare från olika folkdanslag och låtkursen hade 13 deltagare.  Deltagarna 

fick lära sig danser från Jämtland/Härjedalen av Ewa & Tommy Englund. Syftet med denna 

danskurs var att föra traditionen vidare såsom Ewa & Tommy lärt sig av Inger & Göran Karlholm. 

På låtkursen fick deltagarna lära sig låtar av Mats & Ulf Andersson ur deras tradition, men även 

övriga låtar. Musiker under kursen var Mats & Ulf som också spelade till konsert & dans under 

Folkmusik på Värstaborg senare på kvällen. Kursen var ett samarrangemang med Nivren FDG. 

 

Danskurs skånska danser 2016-11-05  

  

På danskursen deltog 37 dansare från olika föreningar i närdistrikten.  S & L Jeppsson lärde ut 

danser från Skåne som är diplomdanser på polskmärkesuppdansningen 2017.  Kursen ingick i ett 

samarbete mellan Medelpads Folkmusikförbund och Samspelsmedaljen. 

 

Distriktets sångkvällar 2016 

 

Våren 2016 inbjöd Distriktet till 5 torsdagar med sång: 18/2, 17/3, 14/4, 12/5, 2/6 kl.19.00– 21.15. 

Sångkvällarna är ett samarbete med Kulturens och DM har därför rapporterat in deltagare dit. 

Sångkvällarna håller till på Kyrkans Hus i Ceciliasalen som är utrustad med ramp och hiss. 

Deltagarna har uppmanats att ta med eget fika för lite paus men distriktet har också bjudit på fika 

som avslutning den 2/6. Kontakt har under våren 2016 varit Marlene Jonsson i DM. Sångledare 

under våren var Gun-Britt Hermansson och Camilla Andersson. 

 

Hösten 2016 inbjöd Distriktet till 4 torsdagar med sång: 8/9, 13/10, 10/11, 8/12 kl.19.00– 21.15. 

Deltagarna hade eget fika för lite paus men distriktet har också bjudit på fika som avslutning den 

8/12. Kontakt och nyckelpiga har under hösten 2016 varit Ewa-Lena Sjödin från Sundsvalls 

Folkdansgille, medan DM har skött bokningar, kontakt med Kulturens och ekonomi. Sångledare 

hösten 2016 var: Lars Almestad, Lotta Andersson, Johanna Ulfsdotter. 

 

Internationell Kulturdag lördagen den 2016-09-03 på Värstaborg i Njurunda 

 

Kulturdagens syfte är att främja integrationen i svenska samhället genom att öka förståelsen av 

olika kulturer. Genom kulturutbyten skapas relationer mellan olika folkgrupper som idag bor och 

verkar i det svenska samhället. 

 

Vår plan var att kulturdagen skulle innehålla workshops i dans, sång och musik och underhållning 
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för barn och vuxna. Kulturdagen skulle även bjuda på mat baserad på svensk mat och mat från 

andra länder. Planering, förberedelser och genomförande skulle ske i internationellt sammansatta 

grupper med deltagande från svenskt kulturliv, språkvolontärer, asylsökande, invandrare som fått 

uppehållstillstånd mm. 

 

Via språkvolontärer gick inbjudan ut till invandrare boende i Kvissleby. Medlemmar i distriktets 

folkdansföreningar och Unicefs frivilliggrupp i Sundsvall fick också inbjudan. Viss riktad inbjudan 

till vissa kontaktpersoner i kommunen och olika internationella föreningar.  

 

En arbetsgrupp för mat träffades ett par gånger. Språkvolontärer tillsammans med invandrare 

inhandlade råvaror som sedan tillagades i förväg. Distriktet ersatte alla matutlägg. Många frivilliga 

bidrog med mat utan krav på ersättning.  

 

Genom olika kontakter, bl. a olika internationella föreningar fick vi tag i ett par personer som kunde 

lära ut internationella danser. Hicham Elkahtib lärde oss arabisk dans – Dabke. Vi var en grupp som 

tränade tre gånger för att på kulturdagen visa dansen. Nasir Abdi lärde oss somalisk dans – Dhaato. 

På kulturdagen lärde Kleant ut en dans från Albanien. På kvällen fick vi prova på en dans från 

Eritrea under ledning av bl. a Henock. Björn Norèn och Lelle Jonsson lärde ut svenska danser, bl. a 

schottis. Vi inledde hela Kulturdagen med att alla under mycket glädje och gemenskap dansade en 

polonäs under ledning av Lelle. Därmed fick vi en kanonstart på hela arrangemanget. 

 

Efter danspasset och efter fikat underhöll Kören Mousikè med fin traditionell körsång. Gun-Britt 

Hermansson och Lasse Almestad avslutade sångpasset med att leda allsång. 

 

Under hela eftermiddagen fanns aktiviteter för barn. Unicef frivilliggrupp underhöll barnen bl. a 

med lekmaterial som Unicef tillhandhållit. Mayada från muslimska studieförbundet Ibn Rushed 

bidrog också med aktivitet för barn. Clownen Daff-daff alias Thomas Jerbo gjorde en bejublad 

show och det var härligt att höra barnens spontana skratt. 

 

Middagsbuffén bjöd på rätter från många olika kulturer. Här fanns falafel, renskav och mycket 

mera. Skapade mycket gemenskap mellan olika kulturer med alla förberedelser, dukning och 

efterföljande disk. 

 

Innan kvällskonsert med vår svenska folkmusikgrupp Bjäran så spelade Njurunda spelmanslag upp 

till spontandans. Det blev några schottisar mm. Njurunda spelmanslag spelade också under 

eftermiddagen till dans där det passade. Tyvärr lyckades vi inte få tag i musiker som kunde spela till 

de utländska danserna. Här fick vi ta det den digitala vägen. 

 

Det blev en lång dag från kl. 13 då vi drog igång polonäsen till den avslutande eritreanska dansen 

vid ca kl. 22. Några stannade och hjälpte till med att städa lokalen. Totalt var vi ca 115 deltagare 

exklusive sångkören och inbjudna artister, hälften invandrare och ca 15 barn. Distriktet erhöll 

bidrag från Föreningsbyrån, Sundsvalls Kommun för att ersätta professionella artister.  

 

För arrangemanget/projektet tillsattes en kulturgeneral, Lars-Eric Gustafsson och en 

planeringsgrupp med frivilliga som höll i all planering inför den 3 sept. Lars-Eric skrev också om 

dagen i Hembygden, riksorganisationens medlemstidning 4/2016. 
 
 

 

 

 

 



  2017-01-17 

 

4 

 

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2017 
 

Styrelsen kommer att träffas 2–4 tillfällen och VU kommer att ha de möten som krävs för att 

verksamheten ska fortsätta. För övrigt kommer kontakten vara via mail och telefon precis som 

tidigare, det är därför viktigt att VU har all kontaktinformation till representanterna och 

suppleanterna i styrelsen och sektionerna. 

Styrelsen kommer att delta med en ledamot vald av årsmötet i Stiftelsen Bergeforsens Bygdegilles 

styrelse. 

Distriktet kommer att delta med två representanter, Lelle Jonsson och Björn Norén, på Svenska 

Folkdansringens ordförandekonferens i Helsingborg 18–19 mars. 

Ordförande/VU kommer att delta i möten där distriktets föreningars verksamhet främjas och där det 

kan vara möjligt att bygga nya eller behålla redan skapade mötesplatser kring folklig kultur. 

 

Dans & musiksektionens verksamhetsplan 2017 

 

2017-01-12 Sångkväll på Kyrkans Hus 

2017-02-09 Sångkväll på Kyrkans Hus 

2017-02-16 Distriktets danskväll 

2017-03-02 Sångkväll på Kyrkans Hus 

2017-03-13 Distriktets danskväll 

2017-03-25 Danskurs? 

2017-04-06 Sångkväll på Kyrkans Hus 

2017-04-27 Distriktets danskväll 

2017-05-04 Sångkväll på Kyrkans Hus 

2017-05-18 Distriktets danskväll 

2017-06-01 Sångkväll på Kyrkans Hus 

2017-10-21 Danskurs under samspelshelgen 

 

Ledare för sångkvällarna kommer att variera som tidigare. Distriktets danskvällar kommer att ledas 

av Monica och Åke Rödén och lokal hyr distriktet på Norra Berget, ansvarig för bokning och 

kontaktperson är Marianne Gustafsson. 

DM sektionen ska ev. arbeta för en ny internationell dag i distriktet 2017. 

 

Ordförande slutord 
 

2016 blev ett mycket intressant och verksamhetsfyllt år. Det händer mycket i distrikt Medelpad. 

Alla föreningar ordnar och fixar, reser, har utbyte och en massa skoj. Jag har varit och hälsat på 

under året i alla föreningar under olika arrangemang och jag ser fantastiska och engagerade 

medlemmar. Det märks ytterligare när det delas ut hela 6 förtjänsttecken. 2017 kommer inte att bli 

sämre. Det är nu vi alla ska trappa upp verksamheten och börja planera för Riksstämma 2018. Alla 

som kommer till Sundsvall ska få se med egna ögon det de i så många år har fått höra, inte genom 

våra munnar, utan genom riksorganisationens, som under många år tagit Medelpad som exempel på 

hur verksamhet plötsligt kan blomma. Vi har ett dansdistrikt att vårda och vara stolta över, alla 

tillsammans. Vi kan förbättra vår verksamhet på många sätt, och ett av dem är att åka på varandras 

samträningar. Vi får bättre gemenskap och förstår också då hur viktigt det är att vi tillsammans 

sprider vår kulturgenre. Vi har mycket utbyte av varandra. Det ska inte vara vi och dom, utan VI!

     

       /Distriktsordförande Marlene Jonsson 
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Distriktsstyrelsen: 

 

Ordförande Marlene Jonsson   ___________________________________ 

   

 

Sekreterare Marita Kristmansson   ___________________________________  

 

 

Kassör  Carina Könberg   ___________________________________ 

   

 

Informatör Lelle Jonsson    ___________________________________  

 

 

Björn Norén  Skönborgs Folkdanslag ___________________________________  

 

 

Lars-Eric Gustafsson Sundsvalls Folkdansgille ___________________________________  

 

 

Johann Björk  Torps Gille   ___________________________________  

 

 

Eva Lindbäck  Nivren Folkdansgille  ___________________________________  

 

 

Lars-Owe Andersson Alnö Folkdansgille  ___________________________________  

 

 

 

Dans & musiksektionen: 

 

Lelle Jonsson  Sundsvalls Folkdansgille ___________________________________  

 

 

Björn Norén  Skönborgs Folkdanslag ___________________________________  

 

 

Marlene Jonsson  Sundsvalls Folkdansgille ___________________________________  

 

 

Per Högberg   Nivren Folkdansgille  ___________________________________  

 

 

Lennart Danielsson  Nivren Folkdansgille  ___________________________________  


