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

Plats: Hemma hos Marlene och Lelle 2009-03-11 kl.19.00

Närvarande:  Lelle Jonsson, Leif Bylund, Andreas Idh och Gunbritt Hermansson

1. Vi diskuterade föregående protokoll. 

2. Vi diskuterade kommande folkmusikcaféer. Leif ringde Per Thorn och 
fick klart med honom som instruktör till Gästrikedanser 18/4. Gunbritt 
tog på sig att fixa musik. Leif ringde också en grupp som heter 
Kvinnfôlk för att fråga om de skulle kunna tänka sig ett medverkande i 
framtiden.

Vi diskuterade också caféet 16/5 där ”Gunbritt å dom” är 
huvudattraktioner och står för fiolerna och sång, alltså workshops i 
spel och sång! Därefter sedvanlig dans och senare jam.
Vi beslutade gage 1 500 kr till gruppen.

Vi talade också om tänkbara artister till kommande caféer under 
hösten 2009: Njurunda och Timrå spelmanslag, Beret Bertelsdotter, Ulf 
och Mats Andersson,Ljunglöfs Kapell, Trio KAP, Torbjörn Sjöberg och 
Yvonne Hansen, Småvittra, Bengt och Malin, Kvinnfôlk, Erik och 
Barbro, Ôtorgs-Kajsa, Gunbritt å dom, Kulturskolans Spelmanslag var 
förslag på olika artister.

3. Vi diskuterade inför Kappleiken
Domare och funktionärer bör få 1 000 kr + reseersättning.
Boende-Vandrarhemmen-Sidsjö Hotell
Bjud in Stig Eriksson från Folkdansringen.
Kolla lokaler. I skrivande stund är Skönsbergs Folkets Hus bokat.
Leif för diskussion med Anna C.
Vi diskuterade att tävlande i Kappleiken bör betala 300 kr/pers 
inkl.fika. Deras spelmän betalar inget.
Eventuellt konsertpaket på fredag med konsert-workshops-dans för ett 
pris eller konsert + tävling.
Sponsring av tävlingsprogram?
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Kontakt med media-Tuula-Maja, Lars T Johansson?
Blommer-Pontus på Buketten.

4.                  Vi diskuterade distriktets årsmöte. Andreas kom med förslag att vi 
borde fråga vad föreningarna förväntar sig av sektionen..

Vi talade om att distriktet borde starta en polskegrupp där alla 
medlemmar är välkomna att dansa kanske 1-2 ggr /månad. Varje 
person bidrar med en slant till hyran. Vi måste få tag på en lokal med 
mycket bra dansgolv, t.ex Skönsbergs Folkets Hus.

5. Vi planerade inför dans och spelkursen 21/3.

6. Nästa möte hemma hos Lelle och Marlene 29/4 kl.19.00.

7. Vi avslutade mötet och vi tackar återigen för jättegott fikabröd som Marlene 
hade bakat! Mums filibabba!


