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Protokoll nr. 8 dans & musikmöte 

2015-04-27 hos Lelle & Marlene 

 

Närvarande: M Jonsson, L Jonsson, P Högberg och M Hallqvist  

 

34.  Ekonomi 

   Vi diskuterade det ekonomiska resultatet från danskursen i Värmlandsdanser. 

 

35. Danskurs i danser från Rättviks kommun och spelkurs i Bodapolskor 19 september 2015 

Allt klart inför dans och spelkursen med Knapp Kôllor, Bengt Wittgren och Malin Samuelsson.  

Knapp Kôllor vill ha 2 000 kr/person + resa. Logi hos medlemmar i någon av föreningarna. 

Gruppen förstärks med Knapp-Britta Pettersson. I skrivande stund är inte gaget klart med 

dansinstruktörerna. Danskursen hålls på Värstaborg 9.00–17.00, därefter konsert och dans med 

Knapp Kôllor. Spelkursen hålls i Njurunda hembygdsgård. Deltagaravgift 350 kr/person inkluderar 

kurs, fika, lunch och inträde till Folkmusik på Värstabnorg på kvällen. Vi skall uppmana ungdomar 

att de kan ansöka om deltagaravgiften till Stiftelsen. Distriktet och Nivren FDG delar kostnaden för 

Knapp Kôllor 50/50. 

Lunch fixas av Marlene denna gång. Inbjudan och marknadsföring sköts av Lelle.  

Lelle kontaktar Bibbiskon för att fråga om de vill komma och sälja dansskor under dagen.  

Detta är ett samarrangemang mellan distriktet och Nivren FDG. 

 

36. Instruktörskurs med Dansinspiratörerna 24-25 oktober 2015 

 Dansinspiratörerna är bokade och klara. Gage 8 000 kr + resa och logi. Logi hos Lelle & Marlene. 

Dag 1 blir det pedagogik och dag 2 koreografi. Danskursen hålls på Värstaborg 9.00–17.00 på 

lördag och 9.30–15.00 på söndag. Deltagaravgift 500 kr/person inkluderar kurs, fika, luncher och 

inträde till Folkmusik på Värstaborg på lördag kväll. Vi skall uppmana ungdomar att de kan ansöka 

om deltagaravgiften till Stiftelsen. Vi föreslår att distriktet betalar deltagaravgift för 2 st deltagare 

från varje förening i Medelpads distrikt för att vi skall få alla föreningar aktiva. 

 Lelle kollar med restaurang Flavour i Njurundabommen angående catering, lördag. På söndag soppa 

som Nivren FDG ordnar.  

 Per kollar med ”Gunbritt å dom” om de kan hålla spela till dans på Folkmusik på Värstaborg på 

lördag kväll. Till konserten är Dag Westling bokad. 

 Inbjudan och marknadsföring sköts av Lelle.   

Lelle kontaktar Bibbiskon för att fråga om de vill komma och sälja dansskor under dagen.  

Detta är ett samarrangemang mellan distriktet och Nivren FDG. 

Lelle har också kontaktat Riks för att försöka få statusen Rikskurs. 

 

 

 



   

 

37. Samspelsmedaljen 16-18 oktober 2015 

 Ett samarbete med Medelpads Folkmusikförbund och Samspelsmedaljen har startats för att locka 

fler dansare till Samspelsmedaljen. Lelle har kontaktat Torill Steinjord för att höra om hon är 

intresserad av att lära ut norska danser lördag den 17/10 på Sidsjö hotell i samband med 

Samspelsmedaljen. I skrivande stund har hon svarat att hon är intresserad men något definitivt svar 

har hon inte givit ännu. Medelpads distrikt står för kostnaden för dansinstruktören. Vi betalar ingen 

lokalhyra för danskursen. Lelle sköter inbjudan och marknadsföring för kursen. Deltagaravgift är 

inte bestämd ännu. 

Detta är ett samarrangemang mellan distriktet Medelpads Folkmusikförbund och 

Samspelsmedaljen. 

Lelle kontaktar Bibbiskon för att fråga om de vill komma och sälja dansskor under dagen.  

Lelle har också kontaktat Riks för att försöka få statusen Rikskurs. 

   

38. Trallkurs 21 november 2015 

 Gunbritt Hermansson har tackat ja till att hålla trallkurs på Värstaborg i samband med Folkmusik på 

Värstaborg. Deltagaravgift 100 kr/person. Kurstid 13.00–17.00. Därefter kommer 

Folkmusikgruppen Algot att hålla konsert och spela till dans på Folkmusik på Värstaborg. 

 Inbjudan och marknadsföring sköts av Lelle. 

Detta är ett samarrangemang mellan distriktet och Nivren FDG. 

 

39. Danskurs i Gästrikedanser 19 mars 2016 

 Benno Eriksson har tackat ja till att hålla danskurs tillsammans med Christina Skoglund. Musiker 

både på dagen, till konsert och dans på Folkmusik på Värstaborg blir Tony Wretling. Benno 

kommer att utgå från sitt nedtecknade material i utgåvan ”Som förr”. Gage är för dagen inte klart. 

Inte heller deltagaravgift. 

 Inbjudan och marknadsföring sköts av Lelle. 

Detta är ett samarrangemang mellan distriktet och Nivren FDG. 

 

40. Planering av datum 2016 

 Dessa datum är inbokade för Folkmusik på Värstaborg: 20/2, 19/3, 16/4, 24/9, 23/10 och 26/11. 

Dessa datum bör spridas i kringliggande distrikt för att undvika att dansevenemang äger rum under 

samma datum. Vi diskuterade att möjligen engagera Beret Bertelsdotter, Mats A och Ulf A under 

något av datumen. 

 

41. Mötesordning 2015 och 2016 

 Dessa datum är inbokade för möten i dans & musiksektionen inom den närmaste framtiden:  

 2015-08-31 kl.18.30 hos Per 

 2015-10-12 kl.18.30 hos Per 

 2016-02-08 kl.18.30 hos Marlene & Lelle 

 2016-04-18 kl.18.30 hos Per 

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

  

  Protokollet är skrivet av Lelle Jonsson 2015-04-30 kl.10.54      


