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

Plats: Hemma hos Marlene och Lelle 2009-01-15 kl.19.00

Närvarande:  Lelle Jonsson, Marlene Blomgren, Leif Bylund och Gunbritt 
Hermansson

1. Vi diskuterade föregående protokoll. Inget att anmärka.

2. Vi diskuterade att folkmusikcaféet 27/12 också gick mycket bra. Många 
nya ansikten och fötter som ville lära sig att dansa återigen. Gunbritt 
hade fixat så att nästan alla från Vintertonlägret var där och vi 
beslutade att dela på kostnaden med Vinterton. Vi betalade 25 
kr/deltagare och Vinterton 25 kr. Mycket bra upplägg tycker vi för det 
var väldigt många ungdomar. Tyvärr syntes inte många ur de lokala 
folkdanslagen denna gång heller...? 54 inlösta personer gav en intäkt på 
1 825 kr. Hyra 540 kr. Arvode till dansledare 500 kr. Detta gav ett 
överskott på 785 kr. 

3.  Vi planerade inför Folkmusikcaféet 31/1 2009.
  Lelle skall sätta in blänkare i Sundsvallsguiden.

Affisch på Kulturskolan.
Vi ska affischera lokalt på affärer.
Lelle ska skicka mail till ca 500 personer.
Lelle och Marlene tar hand om dansutlärning.
Denna gång blir det tema Ångermanland och vi har engagerat familjen 
Eriksson med mågar från Örnsköldsvik.(se inbjudan och budget)
Alla i kommittén byts av i entrén.

4.                  Vi diskuterade ideér kring kommande folkmusikcaféer 2009.

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.
Lelle gör inbjudan och skickar ut.
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18/4 Vi provar igen med Småvittra då de inte kunde 31/1. Leif 
kontaktar Småvittra. Lelle kollar med Skönsberg.

16/5 Gunbritt frågar Kulturskolans spelmanslag om de vill ha konsert 
och spela till dans. Sedvanlig dansutlärning under kvällen.

5. Gun-Britt Hermansson har tagit upp sitt förslag på senaste 
styrelsemötet i spelmansförbundet om att lägga både 
spelmansförbundets och folkdansdistriktets årsmöten samtidigt i 
samband med spelmansstämma i Matfors. Spelmansförbundet tyckte 
att det var en mycket bra idé. Lelle skickar ut förslaget till distriktets 
föreningar och distriktsstyrelsen.

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 denna säsong. Lelle skriver ett 
förslag till samtliga föreningar som ska tas upp på deras årsmöten.

7.                  Vi diskuterade och planerade inför vårens danskurs.
Det mesta klart inför danskursen 21/3 med tema Jämtland/Härjedalen 
på Skönsbergs Folkets Hus.
Danser: Gammalvänster från Oviken, Storpolska från Vemdalen och 
Senpolska från Östra Jämtland.
Dansledare: Tommy och Eva Englund. Spelledare: Mittlåt från 
Östersund. Efter kursen allmän dans till Mittlåt på Skönsbergs Folkets 
Hus. Skönsberg kan fixa mat för beställning och fika på kursdagen och 
till danskvällen. Vi beslutade att ändra från Värstaborg till Skönsbergs 
Folkets Hus då de senarenämnda ställer upp för oss på ett alldeles 
utomordentligt sätt under våra folkmusikcaféer. Dessutom är lokalen 
större, ligger mer centralt och det är mycket lättare för personer utan 
körkort att ta sig till Skönsberg. Vi kommer också att spara tid då 
deltagarna slipper åka från ena änden av stan till Njurunda.

8.                  Vi diskuterade Kappleik hösten 2009.
Vi bestämde med Bengt Wittgren under mötet att vi ska träffas lördag 
24/1 kl.13.00 hemma hos Marlene och Lelle för att lägga upp strategier 
inför kommande Kappleik.

9.                  Vi diskuterade återigen ersättare för Bo Jansson som beslutat att avstå 
från engagemang i dans och musiksektionen. Om inte Alnö 
Folkdansgille har någon representant att sätta in så har vi tillfrågat 
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Per Berglund från Skönborgs Folkdanslag och han är mycket villig att 
ställa upp.

10. Nästa möte hemma hos Leif Bylund 9/2 kl.19.00.

11. Vi avslutade mötet och vi tackar särskilt för den jättegoda kakan som Marlene 
hade bakat! Mums filibabba!


