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Protokoll nr. 9 dans & musikmöte 

2016-02-22-27 hos Lelle & Marlene 

 

Närvarande: M Jonsson, L Jonsson, P Högberg  

 

42.  Diskussion om 2015 års aktiviteter 

Vi diskuterade 2015 års aktiviteter och vi kom fram till att 2015 var ett mycket lyckat år för 

distriktet. Vi har haft totalt 194 deltagare på distriktets kurser. 

 

43. Danskurs i Gästrikedanser 2016-03-19 

I denna stund är 27 dansare anmälda. Vi beslutade att anlita en cateringfirma för lunch och att sköta 

fikat själva. Marlene & Lelle handlar till morgonfikat. Nivren FDG håller med växelkassa.  

Detta är ett samarrangemang mellan distriktet och Nivren FDG. 

 

44. Viskvällar 

 Enligt önskemål från flera medlemmar har vi beslutat att anordna viskvällar kl.19.00-21.15 på 

Kyrkans hus dessa datum, 18/2, 17/3, 14/4, 12/5 & 2/6. Kostnaden för lokalen är 350 kr/kväll och 

den står distriktet för. Vi kommer att ha olika handledare under kvällarna med start av Gun-Britt 

Hermansson. 

 

45. Fortsatt samarbete med Samspelsmedaljen 18-20 november 2016 

 Vårt samarbete med Medelpads Folkmusikförbund och Samspelsmedaljen fortsätter och vi har 

diskuterat olika kursledare och dansområden. Bland förslagen finns Medelpadsdanser, 

Föllingedanser med Beret Bertelsdotter och Slängpolska från Sörmland med Stig & Helen Eriksson.  

   

46. Verksamhetsplanering för distriktet 2016 

 Viskvällar enligt punkt 44, Gästrikedanser 19/3, Heldag på Värstaborg för att främja integrationen 

med flyktingar och folk från andra kulturer som redan är integrerade i samhället 14 eller 28/5. 

Tanken är att ha workshops i dans, sång, dräktvisning, svensk matkultur bl.a. Vi söker samarbete 

med olika organisationer för detta. Kurs i danser från Jämtland/Härjedalen med Ewa & Tommy 

Englund 10 eller 17/9 tillsammans med Mats & Ulf A och samarbete med Samspelsmedaljen 18-

20/11. 

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

26/11. 

 

 

 

 



   

 

47. Mötesplanering 2016 

 18/4 kl.18.30 hos Per Högberg, 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 2016-03-06 kl.10.42      


