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Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2015 
 
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:  
 
Ronja Grafström  2401 Skönborgs Folkdanslag 
Lars-Eric Gustafsson 2402 Sundsvalls Folkdansgille 
Johann Björk   2403 Torps Gille 
Eva Lindbäck  2404 Nivren Folkdansgille 
Lillemor Hallberg  2407 Tuna Bygdegille 
Lars-Owe Andersson 2409 Alnö Folkdansgille 
 
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året och för övrigt telefonkontakt och 
mailkontakt. VU har haft telefonmöten vid behov. Distriktet har haft sitt årsmöte med Torps 
Gille som värd där det delades ut ett förtjänsttecken i silver till Bosse Jansson, Alnö 
Folkdansgille. Vid sista samträningen i distriktet som Sundsvalls Folkdansgille var värdar 
för, hade distriktet sitt halvårsmöte. 
Ordförande Marlene Jonsson och informatör Lelle Jonsson deltog och representerade 
Medelpads distrikt på riksorganisationens ordförande- och verksamhetskonferens i 
Stockholm 14-15/3. 
 
 
Dans & musiksektionens verksamhetsberättelse 2015 
 
Dans & musiksektionen har under året bestått av: 
 
Lelle Jonsson Sundsvalls Folkdansgille 
Pelle Lundgren Tuna Bygdegille 
Moa Hallqvist Skönborgs Folkdanslag 
Marlene Jonsson  Sundsvalls Folkdansgille 
Per Högberg  Nivren Folkdansgille  
 
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 Folkmusik på Värstaborg, samarbete med samspelsmedaljen där distriktet 
hade en kurs under samspelshelgen i samma lokaler, Sidsjö Hotell och konferens. 
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Följande aktiviteter har genomförts under 2015: 
 
Danskurs i Värmlandsdanser 2015-03-21 med Bitten & Sven Olsson.                                                
På danskursen deltog 46 dansare från folkdanslag från flera delar av Sverige. Vi fick lära 
oss 7 danser från Värmland som är diplomdanserna under polskmärkesuppdansningen 
2015. Danserna är Mazurka från Eda, Hambo från Hagforstrakten, Polsk från Finnskoga, 
Slängpolska från Svanskog, Slängpolska från Karlskogatrakten, Störing och Schottis från 
Karlskogatrakten. Musiker under kursen var Mittlåt som också spelade till dans under 
Folkmusik på Värstaborg senare på kvällen. Konserten under Folkmusik på Värstaborg 
hölls av Kongero.                                                                                                                                           
Kursen var ett samarrangemang med Nivren Folkdansgille. 
 
 
Danskurs i danser från Rättviks kommun & spelkurs i Bodapolskor 2015-09-19.                
På danskursen i danser från Rättviks kommun deltog 64 dansare från folkdanslag från 
flera delar av Sverige. Fokus lades på Bodapolskor 3 varianter. Instruktörer var Bengt 
Wittgren & Britt Eklund. Musiker under kursen var Knapp Brita Pettersson & Knapp Maria 
Pettersson båda ur gruppen Knapp Kôllor. Parallellt med danskursen hölls en spelkurs i 
Bodapolskor av Knapp Britta Pettersson & Knapp Karin Norrfors också medlemmar i 
gruppen Knapp Kôllor. 21 spelglada spelmän/kvinnor var med på kursen på olika 
instrument. Danskursen hölls på Värstaborg och spelkursen på Njurunda Hembygdsgård. 
På kvällen höll Knapp Kôllor både konsert och spelade till dans. 
Kursen var ett samarrangemang med Nivren Folkdansgille. 
 
Danskurs i Norska danser under Samspelsmedaljen 2015-10-17.                                                   
Dans & musiksektionen blev på tidigt stadium tillfrågade av Medelpads Folkmusikförbund 
och Samspelsmedaljen att hjälpa till att locka fler dansare till arrangemanget 
Samspelsmedaljen 2015-10- 16/18. Vi beslutade att arrangera en kurs i Norska danser då 
andra norska spelmän skulle delta under Samspelsmedaljen. Vi anlitade Ina Cyrus som är 
danspedagog och Einar Olav Larsen som musiker. Vi fick lära oss Inherredspols, 
Rörospols, en sångdans och en variant av schottis. På danskursen var vi 36 dansare från 
olika delar av Sverige. På kvällen arrangerade Samspelsmedaljen dans och faktum var att 
fler dansare än tidigare år besökte kvällsdansen. Samarbetet med samspelsmedaljen 
fungerade bra så vi har planerat att fortsätta samarbeta också 2016.                                           
Kursen var ett samarrangemang med Samspelsmedaljen & Medelpads Folkmusikförbund. 
 
Kurs i danspedagogik & danskoreografi med Dansinspiratörerna 2015-10-24/25.                                      
Vi har under många år arbetat för att våra föreningar ska få instruktörs & 
koreografiutbildning så under denna helg i oktober arrangerade vi en sådan kurs. Vi ville 
att alla föreningar i distriktet skulle delta på kursen så vi beslutade att Medelpads distrikt 
betalar kursavgiften för 2 personer från varje förening i distriktet. 3 föreningar i distriktet 
nappade på erbjudandet och anmälde sig. Totalt var vi 16 deltagare från olika föreningar i 
närdistrikten. Vi fick lära oss hur man instruerar dans på ett sätt så alla, oavsett 
förkunskaper kan vara med. Vi fick lära oss hur man på ett tydligt och enkelt sätt kan 
förenkla en dans, bygga på och sedan kanske ta med alla detaljer i slutändan. Syftet var 
att kunna lära ut dans på ett sätt så alla kan vara med och ha roligt. Vi fick också 
inspiration hur man kan bygga olika koreografier på ett roligt och enkelt sätt. Syftet var 
också att få många ungdomar med på kursen och det lyckades vi med.                                        
Kursen var ett samarrangemang med Nivren FDG. 
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Viskurs med Gun-Britt Hermansson 2015-11-21  
Vi fick förfrågan om att anordna viskurs under 2014 och eftersom den var mycket populär 
beslutade vi att fortsätta även under 2015. Gun-Britt lärde ut diverse visor och trallar varav 
en del hade viss julanknytning. Efter denna kurs fick vi frågan av en medlem om vi skulle 
kunna starta en sånggrupp i distriktets regi med Gun-Britt som ledare. Vi arbetar med den 
frågan för tillfället och vi hoppas kunna genomföra denna önskan.  
Kursen var ett samarrangemang med Nivren FDG. 
 
 
Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2016 
 
Styrelsen kommer att träffas minst två 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. Detta är också viktigt 
eftersom de ordinarie i distriktsstyrelsen även ansvarar för att delta i beslut kring Stiftelsen 
Bergeforsens Bygdegille. 
Distriktet ska delta med två ombud på Riksstämman den 21-22/5 i Blekinge. 
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 2016 
 
2016-02-18 Viskväll på Kyrkans hus 
2016-03-17 Viskväll på Kyrkans hus 
2016-03-19 Danskurs i danser från Gästrikland med Benno Eriksson & Partners 
2016-04-14 Viskväll på Kyrkans hus 
2016-05-12 Viskväll på Kyrkans hus 
2016-05-28 Heldag på Värstaborg för att främja integrationen med flyktingar och folk från 

andra kulturer (workshops i dans, sång, dräktvisning, svensk mat, konserter) 
2016-06-02 Viskväll på Kyrkans hus 
2016-09-?? Danskurs i danser från Jämtland/Härjedalen med Ewa & Tommy Englund 
2016-11-19 Danskurs på Samspelshelgen 
 
Ordförande slutord 
 
Det är med sorg i hjärtat vi ser hur Tuna Bygdegille sätter punkt för tid med dans, musik 
och gemenskap. Jag kommer att minnas Tuna som en kreativ förening, en förening som 
med olika ansikten försökte nå ut till folket. Med ansikten menar jag olika sätt att framföra 
dans på scen. Jag kommer också att minnas föreningen för deras varma välkomnande på 
bjudningsdanser och samträningar. Jag tar med mig det i mitt hjärta och hoppas ni andra 
gör detsamma.  
Jag vill rikta era blickar mot en utsatt grupp människor som verkligen behöver oss alla nu. 
Alla människor som kommer hit på flykt. Distriktet har tillsammans med kyrkan och 
Kvisslebys församling redan vid några tillfällen ordnat danstillfällen med dansutbyte. Jag 
tror inte att jag behöver nämna hur mycket vi har att vinna på ett sånt här samarbete, allra 
minst samhällsnyttan det ger. Vi kanske inte alltid ska dansa i våra slutna lokaler, där bara 
medlemmar får vara med. Kanske vi ska söka oss ut i andra lokaler och miljöer för att 
sprida glädje, gemenskap och en vettig fritid med rörelse, motion och i det här fallet: 
integration. 
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       /Distriktsordförande Marlene Jonsson 
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