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Svenska Folkdansringen, Protokoll fört vid planeringsmöte
Medelpads Distrikt
Dans och Musiksektionen

Plats: Hemma hos Marlene och Lelle 2008-12-17 kl.19.00

Närvarande:  Lelle Jonsson, Marlene Blomgren, Andreas Idh och Gunbritt 
Hermansson

1. Vi diskuterade föregående protokoll. Inget att anmärka.

2. Vi diskuterade att folkmusikcaféet 29/11 gick mycket bra. Många nya 
ansikten och fötter som ville lära sig att dansa. Tyvärr syntes inte 
många ur de lokala folkdanslagen...vilka borde naturligt vara en 
grundstomme i sådana arrangemang. 32 inlösta personer gav en intäkt 
på 1 600 kr. Hyra 320 kr. Arvoden till artister och dans/spelledare 2 500 
kr. Detta gav ett underskott på –1 220 kr. Kommunen bidrar med 
pengar för underskottet så vi kan redovisa ett nollresultat.

3.  Vi planerade inför Folkmusikcaféet 27/12.
  Lelle har satt in blänkare i Sundsvallsguiden.

Affisch på Kulturskolan.
Vi ska affischera lokalt på affärer.
Lelle har skickat mail till ca 500 personer.
Leif tar hand om dansutlärning.
Gunbritt har ordnat så deltagarna på Vintertonlägret kommer dit. Vi 
beslutade att de får gå för 25 kr/pers och att Gunbritt betalar detta ur 
deras anmälningsavgift till Vinterton. Mycket bra initiativ av 
Gunbritt!
Alla i kommittén byts av i entrén.

4.                  Vi diskuterade ideér kring kommande folkmusikcaféer 2008 och 2009.

31/1 Tema Visor och trallar med Småvittra. Sångutlärning av 
Småvittra, därefter trallar de till dans och sen sångjam och fri dans.
Per kollar med Småvittra om de är intresserade och söker 
underskottsbidrag från Sundsvalls kommun. Vi diskuterade att gaget 
inte bör överstiga 500 kr/person.
Ingenting klart än.
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21/2 Tema Hälsingland med dansutlärning av Erik och Barbro Olsson 
från Hudiksvall och låtutlärning av Kaisa Abrahamsson från Bergsjö.
Därefter spel till dans med Kaisa, sedan jam och fri dans.
I skrivande stund är det klart med dessa instruktörer. Per söker 
underskottsbidrag.

5. Vi diskuterade Gun-Britt Hermanssons förslag om att lägga både 
spelmansförbundets och folkdansdistriktets årsmöten samtidigt i 
samband med spelmansstämma i Matfors.

Vi beslutade att ta upp förslaget på samtliga folkdansföreningars
årsmöten för att se till att tidigarelägga föreningarnas årsmöten till 
2010 så att vi kan genomföra förslaget. Nu är det tidsmässigt svårt att 
kunna genomföra förslaget då dansföreningarnas årsmöten ligger allt 
för tätt inpå spelmansstämman. Det fungerar inte administrativt.
Lelle skriver ett förslag.

6.                  Vi diskuterade inrapportering till Sensus och vi beslutade att vi ska 
påverka alla dansföreningar så mycket vi kan, att rapportera in 
aktiviteterna till Sensus. Vi beslutade att försöka få in samtliga 
föreningars medlemslistor för att skicka in dessa till Sensus som 
ordnar färdiga listor att pricka av på inför nästa säsong. Lelle 
kontaktar Svenning på Sensus angående retroaktiv inmatning av 
aktiviteter under hösten.

7.                  Vi diskuterade och planerade inför vårens danskurs.

Vi beslutade att lägga danskursen 21/3 med tema Jämtland/Härjedalen.
Danser ur Karlholms dansarv.
Dansledare: Tommy och Eva Englund. Spelledare: Mittlåt från 
Östersund. Efter kursen allmän dans till Mittlåt på Värstaborg.
Vi beslutade också att kursen hålls på Skönsbergs Folkets Hus.
Leif kollar med Folkets Hus. Allt klart med instruktörer i skrivande 
stund. Leif kollar duschmöjligheter för långväga resande till kursen 
som vill fräscha till sig inför kvällens stundande dans på Värsta.

8.                  Vi diskuterade Kappleik hösten 2009.

Vi bestämde med Bengt Wittgren under mötet att vi ska försöka träffas 
endera 27 eller 28/12 för att diskutera och planera upplägg för 
kappleiken. Vi har också fått in digra kompendier på hur man 
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arrangerar kappleikar från norska specialister som Lelle haft 
mejlkontakt med.

9.                  Vi diskuterade ersättare för Bo Jansson som beslutat att avstå från 
engagemang i dans och musiksektionen. Detta tycker vi naturligtvis är 
mycket tråkigt men vi får hoppas att han kommer igen senare. Vi sa att 
vi ställer frågan till Alnö Folkdansgille inför årsmötet om de har 
någon representant att sätta in. Vi vill försöka ha representanter från 
alla föreningar i den mån det fungerar.

10. Inga övriga frågor diskuterades.

11. Nästa möte hemma hos Lelle och Marlene 12/1 kl.19.00.

12. Vi avslutade mötet och vi tackar särskilt för det goda fikat vi fick!


