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Protokoll fört vid planeringsmöte 2012-04-11

Plats och tid: Hemma hos Andreas kl.18.00–20.20

Närvarande: Lelle Jonsson, Marlene Jonsson, Andreas Idh, Gun-Britt Hermansson och Pelle 
Lundgren.

1.                           Nationaldagen, plan.
På årsmötet anmälde alla föreningar utom Torp, intresse att delta på nationaldagen i 
distriktet, (Bil.1). 
DoM i distriktet ska göra ett förslag på dansprogram på scen den 18/4 kl.19.30, Pelle, 
Lelle och Andreas. Hemma hos Pelle.
Andreas gör upp en träningsplan för alla lag tillsammans, utom Skönborg. 
4 träningstillfällen med start v.18 eller v.19. Han ska även kolla upp ett datum för att 
DoM ska kunna besöka Skönborg och informera om nationaldagen och vad som är 
tänkt, runt v.20. Andreas ska vara klar med detta senast 22/4.
DoM vill även ha en danstävling precis som förra året, helst på samma plats, 
Esplanad. Skillnaden från förra året är att det blir schottis istället för hambo, med 
motivationen att det är lättare för publiken att kliva in och dansa en schottis. För 
övrigt ska det vara samma kriterier, bästa, gladaste och originellaste schottisen.
Lelle håller i micken och är tävlingspratare precis som förra året, men som domare 
ska Annica Bruhn och Per Högberg tillfrågas i år. Lelle ska fråga dem och det ska vara 
klart den 13/4.
Marlene ska kontakta dräktansvarig i distriktet och de två funktionärer som ska stå 
vid informationsbordet på nationaldagen. Där ska det delas ut information om 
föreningarna och dräkt mm. Det ska vara klart den 15/4.
Pelle ska fråga Scendraget om de vill spela till tävlingen, senast den 25/4.
Andreas ska fråga spelmän om scenframträdandet, senast den 25/4.

2. Polske och bygdedanskvällar hösten 2012 och våren 2013.
Lokal ska bokas med Peder, Norra Bergets loge, Marlene senast den 18/4. 
Planeringen för höstens torsdagar blev följande:
20/9 Prova på
4/10 Malung, Nås
1/11 Hälsingedanser, Barbro och Erik
15/11 Gästrikedanser
29/11 Juldanser
Lelle ska fråga Barbro och Erik senast 25/4.
Datum för våren 2013: 7/2, 21/2, 21/3, 18/4, 2/5, 17/5.

3. Kurs i Gästrikedanser med Per Thorn och Marit Nordin.
Spelkurs med Pelle och Håkan. Pelle kollar om Håkan kan, senast den 25/4.
Förslaget datum den 29/9. Marlene kollar lokaler, logen och Röklandsgården.
Ska vara gjort senast den 18/4. När allt är klart och det börjar närma sig ska mat 
beställas. 
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Pris vuxen 250 kr och ungdom 150 kr. Marlene ska fråga Sonja om hon vill ordna 
med fika som hon gjorde vid senaste kursen.

4. Övrig planerad verksamhet 2013.
Spelkurs med Thomas och Marit Westling och danskurs med Marits mamma i dans 
från hennes hemtrakter, en tradition som är på utdöende. Förslag på datum blev 
13/4 2013. Lelle kollar med dem senast den 25/5. När allt är klart och om de kan 
lägger DoM upp en plan och börjar kolla efter lokal.

5. Instruktörutbildning.
Förslag från dansledarträff att man ska samverka med Skönborg och ha denna 
utbildning i samband med deras höstläger. Ett annat förslag är att man samarbetar 
med granndistrikten Hälsingland, Jämtland/Härjedalen och Ångermanland. Marlene 
kollar om de är intresserade senast den 25/4, och tar även kontakt med 
dansinspiratörerna om de skulle kunna hålla kursen i november 2012, helgkurs.
Lokalförslag är Stornäset eller Ålsta Folkhögskola. Kolla upp bidrag för denna 
kurshelg.

6. Rapportering till DS.
Marlene berättade om att det ska skrivas rapport på slutförd eller inställd 
verksamhet. Detta pga. att DS och revisorer ska ha koll på hur budget används. 
Tidigare har DoM protokoll fungerat som den enda avrapporteringen, men då det 
oftast bara står planerad verksamhet och inte slutförd fungerar detta dåligt som 
rapport. Det kommer också att bli en bra hjälp när verksamhetsberättelsen ska 
skrivas. Den ska vara kortfattad och skriftlig, och ska mailas till sekreteraren i 
distriktet. Det kan hela sektionen hjälpas åt med, t ex. en rullande lista. Marlene ska 
ta fram ett förslag på vad som bör stå med så det inte blir för långt.

7. DoM tittade på sektionernas arbetsinstruktioner. Instruktioner för sektioner ska DS 
ta beslut i. Ingen hade något att tillägga just nu. Det är ett bra hjälpmedel för invalda 
att veta vilket ansvaret är och vilka arbetsuppgifterna är.

8. Gun-Britt berättade om Allsvenskan i folkmusik som går av stapeln under 
Kristihimmelshelgen på Ålsta Folkhögskola. Hon föreslog även ett samarbete med 
Folkdansringen och Tonlägret med ett inslag med dans. DoM är positiv.

9. Nästa möte kommer att meddelas så snart Andreas är klar med träningsplaneringen 
inför Nationaldagen, eftersom det skulle bli i anslutning till ett av träningstillfällena. 

Vid protokollet/Lelle Jonsson


