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Närvarande: Marlene Jonsson, Lelle Jonsson och Per Högberg 

 

16. Nationaldagen 

Fortfarande inget 100 % klart besked från Gatufesten. Hittills har vi fått in mycket få anmälningar 

från föreningarna. Gillet har anmält 2 par, Tuna 1 par. Vi har tillfrågat Pelle Lundgren och Lotta 

Norlin om de kan spela till uppvisning och de har tackat ja. 

Vi är lovade samma gage som föregående år. På Stadshuset har vi blivit lovade 2 000 kr vilket är en 

höjning av gaget med 67 %. Mycket bra jobbat av Sonja Bydén, tycker vi! Vi dansar som vanligt 

med 3 par där. 

Då intresset verkar väldigt lågt ännu från föreningarnas håll måste vi avvakta med både 

dansprogram och eventuell Schottistävling. Vi vet inte om vi får ihop funktionärer för att klara 

tävlingen. Vi diskuterade att slopa informationsbordet vi hade ifjol då vi tyckte att vårt lilla bord 

försvann i mängden. Vi ska försöka få föreningarna att uppdatera distriktets informationsutställning 

som finns på Värstaborg så kan vi använda den vid snare arrangemang. Tyvärr har den blivit 

bortglömd. 

 

17. 50-årsjubileum på Värstaborg 

       Vi beslutade att arrangera distriktets 50-årsjubileum för medlemmar på Värstaborg. Det har bildats     

 en projektgrupp ur styrelsen som skall utforma detta jubileum på bästa sätt. Vi diskuterade på förra 

 mötet att engagera Boda Spelmanslag till jubiléet men vi har ändrat oss. Vi ska försöka engagera 

 lokala förmågor istället. Boda Spelmanslag passar bättre till en heldag med både kurser och 

 föreställning. 

 Vårt firande utåt allmänheten diskuterades flitigt och Marlene har jobbat hårt på att försöka få tag i 

 olika nyckelpersoner. Peder på Norra Berget lovar att ställa upp för oss om vi behöver hjälp. Han 

 föreslog att vi skulle lägga arrangemanget på Lötsöndag 18/8 då alla Norra Bergets 

 intresseföreningar har en gemensam dag. 

 Vi förde ett resonemang om att engagera t.ex. clownen Daff-Daff, Smultron & Sång, Bjäran eller 

 annan grupp för att försöka locka en yngre publik. Kanske skulle detta öka intresset för folkdans på 

 sikt. Kanske skulle vi till och med kunna arrangera detta tillsammans med Birsta City eller Galleria 

 IN. Vi kanske kan hyra en evenemangsholk på Birsta City för att ha workshops i. Marlene jobbar 

 vidare på detta. Stenstadsdagarna kom upp på tapeten, vi kanske kan få upp riksordförande Ingela 

 Thalén till jubiléet. 

 Vi resonerade också om att ha ett samarrangemang med olika invandrarorganisationer och deras 

 dansgrupper. 

   

 

 



   

 

18. Folkmusikafton på Värstaborg 

Vi diskuterade 26 oktober då Virtanens Trippel & Dans är engagerade. Vi har tidigare beslutat att 

samarrangera denna dag med Nivren. Per Högberg kom med ett förslag att anlita Mats och Ulf 

Andersson som dansspelmän till denna kväll. 

 

 19.  Nästa möte 

       Vi beslutade att ha nästa möte vid behov. Vi bestämde inget datum. 

 

 

       Protokollet är skrivet av Lelle Jonsson       

 

 

 


