
 

 

                   
Svenska Folkdansringen 
Medelpads Distrikt 

Protokoll fört vid Styrelsemöte 

Medelpads distrikt 

2010-10-10 hos Ulrika Andersson  

 

Närvarande: Anne-Marie Runebjörk, Marlene Blomgren, Johann Björk, Carina 
Könberg, Bengt Bydén, Andreas Idh, Annika Lundgren, Sonja Ölund Bydén och 
Ulrika Andersson. 
  
 

1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Marlene Blomgren förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Marlene Blomgren valdes till mötesordförande och Ulrika Andersson valdes till 
mötessekreterare. 

 

3. Val av justerare 

Annika Lundgren valdes till justerare. 

 

4. Godkänna föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

 

5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. 

 

6. Att göra listan 

Att göra listan från föregående möte gicks igenom. 



 

 

7. Skrivelser & Rapporter 

Diverse skrivelser har inkommit bla Riksnytt, Hembygden och information från 
Ångermanlands distrikt. Inga rapporter har inkommit. 

 

8. Ekonomi 

Kassören Carina Könberg redovisade distriktets ekonomi.  

 

9. Firmatecknare 

På distriktsårsmötet beslutades att Ordförande Marlene Blomgren, Sekreterare Ulrika 
Andersson samt Kassör Carina Könberg ska inneha distriktets teckningsrätt. Banken 
föreslår att vi istället ska ha firmatecknare. Beslutar att Ordförande Marlene 
Blomgren, Sekreterare Ulrika Andersson samt Kassör Carina Könberg var för sig 
skall vara firmatecknare för Folkdansringen Medelpads distrikt.  

 

10. Folkmusikdagen 

I samband med Stenstansdagarna och i samverkan med Medelpads Spelmansförbund 
har Folkmusikdagen 4/9 genomförts. 15 dansare och 15 spelmän deltog. Hade 
workshops, dansuppvisningar, buskspel samt visstugor. Var ett lyckat och trevligt 
arrangemang. 5/9 genomfördes uppvisingar i Medelpadsdanser. 

 

11. Distriktet/Föreningarna 

Distriktet. Har genomfört Folkmusikdagen se punkt 10. 

Skönborgs Folkdanslag. Har bla genomfört Trollbröllop, uppvisning för företaget 
Öhrlings, Tonläger ”Ålsta”, Helgläger på Stornäset och Midsommararranemang. 25 
ungdomar deltog i Riksjubel i Göteborg. 3 par har dansat upp för polskmärke.  

Sundsvalls Folkdansgille. Haft deltagare i polskmärkes och diplomuppdansning.  Har 
bla genomfört midsommararrangemang och uppvisning med bröllopstema. Haft 
några deltagare i Zornjubileum och många deltagare i Riksjubel. 

Torps Gille. Planerade surströmmingsfesten ej genomförd än. Inga aktiviteter. 

Nivrens Folkdanslag. Ingen redovisning. 

Tuna Bygdegille. Har bla genomfört midsommararrangemang, Wallmans, Fäbodliv, 
Torparbröllop samt mer traditionella uppvisningar. Haft deltagare i polskmärkes och 
diplomuppdansning. Haft välbesökt och lyckad danskurs med Virtanens. 

Alnö Folkdanslag. 4 par har deltagit i Hälsingehambon. Har bla dansat i kyrkan som 
deltagare i ”I välsignan och fröjd” samt haft uppvisning för ungdomar i Timrå i 



 

”Pride and Predjudice”. Genomfört samträning. 

 

12. Dans & Musiksektionen 

Har återupptagit polske och bygdedanskvällarna efter sommaruppehållet, danser från 
Uppland och Bergslagen är höstens tema. Haft lyckad kurs i danser från Uppland 
med Ingemar Sund. Planerar spelkurs och danskväll med Tomas & Marit Westling på 
Folkets Park 23/10. Planerar även en kurs i Springlek från Västerdalarna 22/1. 
Genomfört egen dansuppvisning i Torps sockenstuga, inkomsten därifrån förfogar 
sektionen över (2000kr). Sektionen efterlyser önskemål och synpunkter från 
föreningarna. Vad vill vi ha för kurser och hur ska vi få fler deltagare på dem? 
Fortsätter att besöka föreningarna. Ska ev dokumentera danser tillsammans med 
Ångermanlands distrikt. 

 

13. Riksstämma 2010 

Bengt Bydén och Andreas Idh var Medelpads representanter på Riksstämman. Där 
beslutades att gamla emblemet behålls. Blev nyval av hela BUS. Blir försök under ett 
år med att enskild kan ansluta sig till Folkdansringen utan att föreningen gör det, för 
att öka medlemsantalet. Ska jobba med att utöka samarbete med andra stora aktörer 
tex spelmansförbund och dansskolor. Diskussioner om distriktsindelning och även 
om behovet av distrikt. Svårigheter i vissa områden. Riksstyrelsen ska göra en 
översyn. Vi bör fundera på hur vi vill ha det och vilka konsekvenser ev förändring 
får. 

 

14. Samverkansgruppen 

På distriktsårsmötet framförde Per Berglund i Skönborg ett önskemål om samarbete 
mellan föreningarna och även eventuell framtida sammanslagning. Där beslutades att 
en arbetsgrupp ska tillsättas. Målet med arbetsgruppen enligt distriktsstyrelsen är att 
öka samarbete och samverkan mellan distriktets föreningar. Har skickats ett brev till 
alla föreningar med uppmaning att utse en representant till gruppen. Enligt 
föregående protokoll är de som ska ingå Sven Bergkvist (Alnö Folkdanslag), Bengt 
Bydén (Sundsvalls Folkdansgille), Per  Berglund (Skönborgs Folkdanslag). Torps Gille 
beslutat att ej utse en representant. Tuna Bygdegille har inte anmält vem som ska 
delta. Nivrens Folkdanslag kommer att delta två personer alternerande bland 
styrelsen, kontaktperson från dem är Per Högberg. Inga träffar har genomförts.  
Distriktsstyrelsen föreslår att samverkansgruppen ska diskuteras under distriktets 
kommande halvårsmöte, samt att det där fattas beslut om den ska kvarstå. 

 

15. Övriga frågor 

Sonja informerar om att Norra Berget önskar att föreningarna har aktiviteter där 
under Novemberlovet. 

Annika Lundgren och Marlene Blomgren har önskemål på att få gå kurs i 
barndanser, övriga mötesdeltagare tycker det vore bra. Skall kollas upp! 



 

Viola Bogstag vill avgå som Informatör. Flera personer bör få inloggningsuppgifter 
för att kunna ändra på distiktets hemsida ”knätofs”. Beslutar att även Marlene 
Blomgren och Ulrika Andersson ska ha den rättigheten. 

 

 

16. Nästa möte 

Distriktsstyrelsemöte 30 januari 2011 18.00 hos Johann Björk. Beslutar att ha separat 
halvårsmöte pga ökade aktiviteter i distriktet, planeras till 7 november 2010 17.00 i 
Skönsbergs Folkets Hus 

 

17. Avslutning 

Mötesordförande Marlene Blomgren tackar och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet: 

……………………………………. 

Ulrika Andersson 

Justeras: 

………………………………………. 

Annika Lundgren 

Ordförande 

………………………………………... 

Marlene Blomgren 


