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Protokoll fört vid planeringsmöte 2010-08-10

Plats: Hemma hos Marlene och Lelle på Klippgatan 21 i Sundsvall

Närvarande: Lelle Jonsson, Marlene Blomgren, Andreas Idh, Leif Bylund, Lillemor Hallberg och 
Gun-Britt Hermansson.

1. Vi beslutade att fortsätta med polske och bygdedanskvällarna som vanligt till hösten 
på Parken 19-21.
Vi startar 23/9 (Bergslagsdanser), 7/10 (Upplandsdanser), 21/10 (Bergslagsdanser), 
4/11 (Upplandsdanser), 18/11 (ej klart), 2/12 (ej klart).
Vi höjer deltagaravgiften till 30 kr/gång.
Lelle kollar med parken.

2. Vi diskuterade Stenstansdagarna 3-5/9 2010.
Marlene och Lelle var på planeringsmöte angående folkdansringens och 
spelmansförbundets deltagande i dessa dagar. Vi kommer att ha en uppsamling på 
norra berget (danslogen) 30/8 kl.18 då alla intresserade dansare och spelmän från 
respektive föreningar samlas för att snickra ihop ett gemensamt program av nåt slag.
Lördag 4/9 kommer vi att ha 2 dansuppvisningar x 15 minuter på stora scenen. 2 
visstugor och 2 dansworkshops på stadshuset och 9-10 små uppträdanden x 10 
minuter på Cerveratorget i gallerian IN.
Söndag 4/9 kommer dans och musiksektionen att ansvara för en uppvisning med
Tema Medelpad på stora scenen.

Marlene skickar ut info till föreningarna. Andreas skriver en artikel om Medelpads
Danser. Lelle tar kontakt med Paula Lundgren för artikel om visstugor och 
manifestation för folkmusikens dag.

3. Vi diskuterade dans och spelkursen med Tema Uppland.
Allt är klart. Lelle skickar ut inbjudan.
Kursledare dans är Ingemar Sund och som spelman på danskursen kommer Kent 
Axelsson från Alby.
Kursledare spel är Sonia Sahlström.
Lelle har kontaktat Medelpads spelmansförbund för ett eventuellt samarrangemang 
av konsert med Sonia Sahlström och Håkan Larsson på kvällen 25/9.
Ingemar Sund inkvarteras hos Marlene och Lelle och Sonia bor hos Gun-Britt. 

4. Vi diskuterade spelkurs och folkmusikafton med Westlings 23/10. Inbjudan i stort 
sett klar men vi funderar på lokalbyte från Kulturskolan-Kårhuset till Sidsjö Hotell.
Lelle kollar.
Vi beslutade att kurskostnaden skall vara 250 kr för vuxen och 150 kr för ungdom 
under 25 år.
Inträde på folkmusikafton blir 100 kr för alla.
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5. Vi kommer att erbjuda alla föreningar i Medelpads distrikt av Svenska 
Folkdansringen en kurs i Medelpadsdanser. Det är tänkt att vi i sektionen kommer ut 
på en ordinarie träning och lär ut och repeterar Medelpadsdanser om någon 
förening är intresserad.
Någon gång på våren 2011 kommer inbjudan.

6. För att få bättre inblick i föreningarnas verksamhet och för att stärka samarbetet 
kommer vi i sektionen att hälsa på varje förening.
Vi tänkte börja med Tuna 20/9, Alnö 30/9, Skönborg 24/10, Gillet 2/11 och Nivrén 
17/11.
Vi tycker alla att detta ska bli jättekul!

7. Vi har tidigare diskuterat en ny dokumentation av Medelpads danser. Nu har vi 
också talat med Bengt Wittgren som håller på med ungefär samma sak i 
Ångermanland. Vi förbereder ett eventuellt samarbete med Ångermanlands distrikt 
och kanske Länsmuseet Västernorrland.
Bengt kontaktar oss. Andreas kollar med Anna-Märta om gamla filmer på super-8.

8. Vi planerade vårens aktiviteter.
Dans och spelkurs med Tema Västerdalarna. Danskurs i springlek från Västerdalarna 
med Perjos Lars Halvarsson och Lisa Almlöf och spelkurs med Kalle Almlöf.
Dans och konsert på kvällen.
Gun-Britt kollar med Kalle om har han plats för oss i sin almanacka.
Andreas kollar med Nivrén för samarbete med dans och konsert på kvällen.

Danskurser med Tema Medelpad ute i föreningarna.

Polske och bygdedanskvällar.

9. Leif kom med ett förslag om att anordna kurser för blivande ledare, även befintliga 
ledare, 2-dagars, med inspirerande instruktörer som t.ex. David och Mikael Eriksson, 
Magnus Samuelsson.
Kanske ett samarbete med Hälsingland, Ångermanland, Jämtland/Härjedalen?

Gun-Britt berättade att det finns planer att arrangera något som kallas för 
allsvenskan. Diskussioner har förts på riksnivå i Sveriges Spelmäns Riksförbund där 
hon sitter i styrelsen.
Det ska gå till så att t.ex. 2 distrikt anordnar en helgkurs dit man får komma och lära 
sig dessa distrikts låttraditioner.
Vi diskuterade om att gå ett steg längre och ta med danstraditionerna från varje 
distrikt också. Spännande, tycker vi!
Gun-Britt kollar med Spelmansförbundet i Hälsingland för ett samarbete 
Allhelgonahelgen 2011. Vi avvaktar Gun-Britts svar.

Lillemor berättade att Tuna Bygdegille kommer att ha en danskurs på Sidsjö Hotell 
9/10 kl.9.30-17 med Leif och Margareta Virtanen från Norberg.

10. Nästa möte blir 18.30 den 20/9 på Matfors Folkets Hus innan Tunas träning.


