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Protokoll nr. 10 dans & musikmöte 

2016-04-18 hos P Högberg 

 

Närvarande: M Jonsson, L Jonsson, P Högberg, B Norén & L Danielsson 

 

48.  Danskurs i Gästrikedanser 2016-03-19 

Vi diskuterade kursen och konstaterade att den var mycket lyckad och gav ett överskott som delas 

mellan distriktet och Nivren FDG enligt gällande samarbetsavtal. 

 

49. Viskvällar 

Vi diskuterade viskvällarna och en eventuell fortsättning hösten 2016. Då lokalhyran är 350 kr/gång 

bör vi ta ut en avgift för varje deltagare. Förslaget är 50 kr/person/gång. Denna avgift skall också 

täcka en del av handledarnas eventuella arvode. Vi beslutade att erbjuda handledarna 200 kr/gång + 

18,50 kr/mil. Vi behöver också en huvudansvarig för viskvällana som kan administrera 

deltagaravgiften och rapportera in till Kulturens. Den ansvarige bör om möjligt också hämta ut 

nyckel till Kyrkans Hus. 

M Jonsson har fått i uppdrag att fråga Ros-Marie Grillfors om detta uppdrag. 

Viskvällarna har lockat flera deltagare som inte är medlemmar i folkdansringen. 

 

50. Heldag för integration 2016-09-03 

Vi beslutade att anordna en heldag på Värstaborg för att främja integrationen mellan oss i 

folkdansringen och folk från andra kulturer, nyanlända flyktingar eller redan integrerade invandrare. 

Tanken är att ha workshops i dans, sång, musik, dräktvisning, dansuppvisningar, dansutbyte, 

sångstunder, lekstunder, svensk matkultur, kanske mat från Medelpad, mat från deras länder.           

Vi söker samarbete med olika organisationer för detta. Unicef har i skrivande stund tackat ja till att 

medverka med att leka och pyssla med barnen. En kör har visat intresse att vara med. Lars-Erik 

Gustafsson har tackat ja till att jobba som General för integrationsdagen och inom kort kommer en 

arbetsgrupp att tillsättas för att börja arbeta med projektet. På kvällen planeras Folkmusik på 

Värstaborg och vi har givit B Norén uppdraget att kontakta Bjäran som vi vill engagera för kvällens 

spelning. 

 

51. Dans & spelkurs Jämtland/Härjedalen 2016-09-17 

 Vi kommer att anordna en kurs i danser från Jämtland/Härjedalen med Ewa & Tommy Englund som 

dansinstruktörer och Mats & Ulf A-sson som kursledare i spel. På kvällen blir det Folkmusik på 

Värstaborg med Mats & Ulf som dragplåster. Marknadsföringen av kurserna bör göras innan 

sommaren och ansvarig för detta är Lelle. 

 

   

 

 



   

 

52. Danskurs på Samspelshelgen 4-6 november 2016 

 Vi diskuterade hur vi ska kunna locka fler dansare till Samspelshelgen. Vi behöver många anmälda 

till danskursen, även många som kommer från andra distrikt som kan tänka sig övernatta på Sidsjö 

Hotell för att vara med på detta roliga evenemang med mycken dans & spel. Samspelsgruppen har 

givit oss förslag på Värmlandsdanser men vi har nyligen haft en sådan kurs, våren 2015, så vi kände 

oss inte så hågade att väja detta område igen, just nu. Vi vet att väldigt många i distriktet och i 

närliggande distrikt är mycket intresserade av att dansa upp diplomdanser på 

Polskmärkesuppdansningarna. Vi vet också att 2017 års diplomdanser blir danser från Skåne vilket 

är en dansrepertoar som inte är så mycket använd i dessa trakter. Det finns inte heller så många som 

instruerar dessa danser på riksbasis så vi har i skrivande stund ställt en fråga till paret Jeppsson som 

kommer att vara dessa dansers instruktörer också på årets Polskmärkesuppdansning i Östersund. 

 

 Vi talade om att ge Skönborgs FDL en fråga om att dansa uppvisning under Samspelshelgen för att 

locka fler unga dansare till evenemanget. Vi diskuterade också upplägget på kursen. Skall vi ha 

heldagskurs 9.30-16.30 eller ska vi testa något annat som t.ex. 13-17 Teori och 20-22 Praktik. 

Kanske borde deltagarna betala ett enhetspris för danskurs + inträde och dans på Samspelshelgen. 

Kanske borde det finnas möjlighet till dans i en mindre lokal för de som inte vill lyssna på 

konserterna.  

 Nivren FDG har dessa datum klara för Folkmusik på Värstaborg, 19/3, 16/4, 10,17 eller 24/9 & 

26/11. 

 

53. Planerad verksamhet Folkmusik på Värstaborg Mötesplanering 2016 

 3/9 Integrationsdag (Bjäran), 17/9 Mats & Ulf A-sson, 1/10 eller 8/10 Spinning Jennys, 22/10 

Ljunglöfs Kapell, 19/11 Ej klart 

 

54.  Barngrupp för nyanlända  

Björn hade önskemål om att starta upp en barngrupp för nyanlända flyktingar. Han vill ha tips & råd 

hur han ska planera utlärning till mindre barn. Vi talade om att kontakta Dansinspiratörerna som 

bollplank och Marlene har fått i uppdrag att kontakta dem. Vi tipsade honom om konceptet ”Dansa 

Ungdom” som kan användas som hjälpmedel.  

 

55.  Mötesplanering 

 Nästa möte skall planeras för integrationsdagen. Inget datum klart än. Övriga möten är planerade till 

29/8 kl.18.30 hos Marlene & Lelle Jonsson, 7/11 kl.18.30 hos Per Högberg.  

Om det finns behov av möten utöver denna planering skickar Lelle ut kallelse  

. 

  

  Protokollet är skrivet av Lelle Jonsson 2016-04-25 kl.19.18      


