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Protokoll nr.7 dans & musikmöte

2014-10-09 hos Lelle & Marlene

Närvarande: Marlene Jonsson, Lelle Jonsson, Per Högberg, M Hallqvist och J Lindeberg

25. Folkmusikafton Värstaborg 22/11

 Per informerade att "Gun-Britt å dom" är inbokade. Vi beslutade att tillfråga Gun-Britt Hermansson 
och eventuellt Lars Almestad om de vill vara ledare för viskurs samma dag.

I skrivande stund är allt klart och Gun-Britt är kursledare. Tid 12-15, pris 100 kr/person inklusive 
fika. Inbjudan är utskickad.

26. Kurs i Bodapolskor

     Knappkôllor kunde inte komma under 2014 så Lelle har givit en av medlemmarna i denna grupp i 
uppgift att leta fram ett datum under 2015 då de skulle kunna komma hit. Per gav förslag på 
obokade datum för Folkmusik på Värstaborg som kunde vara lämpliga för denna kurs.

Lelle har i skrivande stund vidtalat Knappkôllor 

27. Kurs i Värmlandsdanser

Vi beslutade att fråga Sven & Bitten Olsson från Säffle om de kan vara kursledare 21/3. Vi 
bestämde också att vi skulle fråga Mittlåt om de kan ha konsert och spela till dans på kvällen på 
Folkmusik på Värstaborg .

I skrivande stund är allt klart med Sven & Bitten som kommer hit som kursledare 21/3. Lelle har

skickat en fråga till Mittlåt som kollar om de kan komma.

28. Dansinspiratörerna

Marlene fick i uppdrag att kolla med Dansinspiratörerna om de kan komma till Sundsvall 25/4, 
möjligen 25-26/4 för att hålla kurs i koreografi och inspiration för dansledare. 

29. Knytkalasdans

Ett förslag kom upp om att  vi ska arrangera en "knytkalasdans", alla dansledare lär ut en dans
och sen äter vi och har trevligt. Vi beslutade att det skulle undersökas om det var möjligt att 
arrangera detta på Skönborgs FDL julavslutning 14/12. Jonas kollar detta.

 

 



30. Hamboträning

Marlene kom med förslaget att distriktet ska hålla hamboträningar för de som är intresserade inför 
Hälsingehambons 50-årsjubileum 2015. Vi diskuterar detta ämne igen vid senare möten.

31. Spelmansstämma på Norra Berget

Allmänna diskussioner kring hur det skulle vara att arrangera en spelmansstämma på Norra Berget.

Eventuell arrangör borde ta hjälp av organisatörerna för Delsbostämman tyckte vi.

32. Spelmansstämma på Norra Berget

Vi diskuterade hur vi skulle kunna hjälpa till, samverka med Samspelsmedaljen.

I skrivande stund har vi fått en förfrågan av Samspelsmedaljen om att vara med i planeringen inför 
nästa år.

33. Nästa möte

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

Protokollet är skrivet av Lelle Jonsson 2014-11-07 kl.21.53


