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

Plats: Hemma hos Marlene och Lelle 2009-04-29 kl.18.30

Närvarande:  Lelle Jonsson, Leif Bylund, Andreas Idh och Marlene Blomgren

1. Vi diskuterade föregående protokoll. 

2. Vi diskuterade dans och spelkursen med tema Jämtland/Härjedalen. I 
kursen deltog 49 vuxna och 6 ungdomar. På danskvällen kom 40 vuxna 
och 5 ungdomar. Totalt gick kursen med ett överskott på 1 050 kr. 
Fantastiskt roligt tycker vi i kommittén! Enligt de utvärderingar som 
vi lämnade ut var kursen väldigt uppskattad och alla var i stort sett 
mycket glada och nöjda. Det som gläder oss särskilt är andra distrikts 
stora deltagande i kursen. Vi hade deltagare från Skåne i söder till 
Östersund/Sollefteå i norr. Vi hade till och med kavaljeröverskott på 
danskursen. Enligt många synpunkter från deltagare bör vi ha trådlösa 
mikrofoner till instruktörerna. Tyvärr var det bara en deltagare från 
vårt distrikt på spelkursen. Vi är också mycket glada över att det var 
många ”nya” deltagare på kurserna och många ungdomar!

3. Vi diskuterade också senaste folkmusikcaféet. Caféet var mycket 
uppskattat och alla hade jättekul. Tyvärr var det bara 20 st inlösta 
varav 75 % av deltagarna från Hälsingland och Ångermanland...vilket 
vi tycker är mycket bra! För att vi ska kunna fortsätta med dessa 
träffar är det av mycket stor vikt att även medlemmar eller deltagare 
från vårt eget distrikt kommer.
Per och Marit var mycket bra instruktörer som lärde ut jätteroliga och 
användbara danser.
Ekonomiskt sett gav kvällen ett plus på otroliga 180 kr.
Denna gång hade vi inget underskottsbidrag från kommunen.
Nästa café är det ”Gun-Britt å dom” som lär ut låtar, trallar och spelar 
till dans. Vi hoppas då att det kommer många deltagare från vårt eget 
distrikt! Vi har fått ett underskottsbidrag på 2 000 kr från kommunen.
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3. Vi diskuterade inför Kappleiken.
Lokalerna är klara-Skönsbergs Folkets Hus, kostnad 8 000 kr 16/10 och 
9 000 kr 17/10 för alla lokaler. Då vi uteslutit workshops på fredag 
behöver vi inte gillessalen och Woodstock så då kanske priset kan bli 
lägre.

Program.
16/10 konsert med nytt fräscht folkmusikband-Nordic i samarbete med 
Anna Cedergren på kommunen. Senare på kvällen blir det dans i stora 
salen på Skönsbergs Folkets Hus, där spelmän får chansen att i förväg 
anmäla sig till en spellista.
På lördag blir det tävlingar (kappleik) och på kvällen blir det dans. 
Spelar gör två spelmän i världsklass-Thomas och Marit Westling!

Ekonomi.
Budget håller på att utarbetas.

Domare.
Dansdomare är Bengt Wittgren, Lelle frågar Magnus Samuelsson samt 
att vi undersöker om vi kan få tag i en kvinnlig domare med klassisk 
bakgrund.
Spel och sångdomare är Thomas och Marit Westling från Hamar i 
Norge. Andreas har fått i uppgift att fråga Annelise Lindberg (kantor i 
Liden) om det tredje domaruppdraget.

Övriga.
Jan-Åke Larsson från Västerås är tillfrågad och klar för 
sekretariattjänster (datorer och resultatlistor).
Torbjörn Sjöberg tackade nej på grund av tidsbrist så Leif har frågat 
Tuula-Maja Fogelberg på SVT om hon vill vara konferencier och han 
fick ett positivt svar. Hon måste dock kolla sin almanacka ordentligt 
innan vi kunde få ett definitivt svar.

Volontärer.
Vi räknade ut att vi behöver ha ca 2-3 st i sekretariat, 1-2 till 
biljettförsäljning, 2 värdar (allt i allo), 1-2 st i garderoben och 1 ljud 
och ljustekniker. Sen behöver vi säkert ha fler som hjälper till med 
andra saker under lördagen.

Programblad och flyers.
Leif har bra kontakt med Kaltes tryckeri.
Övrig marknadsföring via internet sköter Lelle och Marlene.
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Lelle har också blivit kontaktad av riksstyrelsen om han vill vara 
”eldsjäl” för norrland (hjälpa till att marknadsföra kurser och 
evenemang i hela Sverige över hela norrland). Lelle har tackat ja och 
därmed kan vi också få hjälp av ”eldsjälar” i övriga landet för att 
marknadsföra allt vi gör i distriktet.

Eventuella Samarbetspartners.
Sundsvalls kommun, SENSUS, Folkdansringen, Spelmansförbundet, 
Landstinget, Musik i Västernorrland, Staten, Scenkonstbolaget.
Vi bör också så småningom kalla till presskonferens för alla 
mediakanaler (ST, Dagbladet, Hembygden, SR Folke, Mittnytt, TV4, 
lokalradion osv.)

Priser.
Vi diskuterade priser till Kappleiken och vi tyckte samstämmigt att
diplom i stil med uppdansningens, vore ett bra alternativ tillsammans 
med blommor. Leif kontaktar Kaltes för diplomtryck och Pontus på 
Buketten.

Biljettpaket.
Vi bör sälja någon form av biljettpaket t.ex. fredag (konsert + dans), 
fre-lör (konsert + Kappleik + dans).

Lottförsäljning.
Vi ska sälja lotter både på fredag och på lördag.

Boende.
Andreas kollar med Sidsjö hotell, Gaffelbyn, Vandrarhemmet på Södra 
Berget och Skräddaren på Vapelvägen om han kan förhandla till sig 
bra priser på boende.

Sjukvårdare.
Leif kollar med Gunnel Johnson och Birgitta Berts om de kan ställa 
upp som sjukvårdare.

Ljud och ljus.
Vi kollar upp med dem vi känner.

Mat.
Lelle och Marlene kollar med Restaurang Skönsberg angående mat och 
fika. Deltagarna måste förbeställa lunch. Alla funktionärer bjuds på 
lunch och fika. Fika ingår för deltagarna i anmälningsavgiften.
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Dansunderlag (glid-kärvhet)
Lelle och Marlene kollar med Skönsbergs Folkets Hus.

Sista datum för utskick av inbjudan.
Allt skall vara utskickat och klart innan 6/6 2009.

Bedömningsprotokoll och bedömningskriterier.
Bengt Wittgren ansvarar för att översätta sitt norska protokoll till 
svenska och sammanställa bedömningskriterier.

Nästa Kappleiksmöte.
Lelle ansvarar för sammankallning.

4.                  Vi diskuterade Kulturfestival på Norra Berget 2009.
Vi tycker att själva idén med en Kulturfestival är jättebra, men just nu 
har vi i sektionen fullt upp med distriktets egna arrangemang.
Vi kan gärna komma som besökare.

5. Andreas lämnar information om att Folkdansringen fyller 90 år 2010 i 
Göteborg. Alla distrikt är uppmanade att ställa upp. Det är också 
riksstämma samtidigt.
Ytterligare ett jubileum 2010 då Zornmärket fyller 100 år. Det är tänkt 
att varje distrikt skall ansvara för ett eget hus och framföra, visa upp 
sin verksamhet där.

Vi bör också stötta och bidra de som vill utbilda sig till 
            dansinstruktörer. Det lär behövas i framtiden.

Planer finns för en internkurs ev. till hösten för Medelpads egna 
            dansare och spelmän där vi lär oss våra egna danser och vår egen 
            musik. Mycket viktigt för att bevara vårt eget  landskaps danser, 

låtar och trallar.

6.  Andreas fick i uppdrag att sammankalla distriktets styrelse senast 
vecka 21 för att diskutera kommande arrangemang, framförallt 

            Kappleiken.

7. Nästa möte blir 25/5 kl.18.30 hemma hos Lelle och Marlene på deras nya adress 
Klippgatan 21.

8. Vi avslutade mötet och vi tackar Andreas för ett mycket gott val av kaffe och 
fikabröd!


