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Svenska Folkdansringen, Protokoll fört vid planeringsmöte
Medelpads Distrikt
Dans och Musiksektionen

Plats: Hemma hos Lelle och Marlene 2008-09-19 kl.19.00

Närvarande:  LelleJonsson, Marlene Blomgren, Leif Bylund, Bo Jansson
Gäster: Marie Jansson Alnö FDG, Gun-Britt Hermansson Medelpads 
Spelmansförbund och Svenning Forsling Sensus.

1. Vi diskuterade föregående protokoll. Inget att anmärka på.

2.  Vi diskuterade uppföljning av spel och danskurs i Finnskogspols.
Kursen gav ett överskott på 1 954 kr vilket vi tycker är ett mycket bra 
resultat. Vi hade också många deltagare i olika åldrar från olika 
geografier. Vi är också mycket nöjda med instruktörerna vi anlitat på 
kursen.

Totalt lämnade 26 dansare och 8 spelmän in kursutvärdering.
 20 kvinnor och 14 män. Snittåldern på dessa var 49,03 år och de hade 
ägnat sig åt spel/dans i genomsnitt 19,58 år.
De fick reda på att kursen fanns via mejl, kontakter, Lelle, Nivréns
hemsida, internet, av kompisar, Leif Bylund, via bekanta, via 2 folk-
danslag, av fjällan och via hörsägen på polskmärkesuppdansningen-08.

Allmänt sett, vilket är ditt omdöme om kursen som helhet? 
23 st svarade mycket bra. 11 st bra.
Kommentarer: Bra och roligt med kurs i Medelpad, duktig spelledare, den
borde slutat lite tidigare, bra initiativ, kul, roligt, hur kul som helst, underbar
musik, mycket bra upplägg, mycket bra och seriöst, tar allt i lagom stora steg,
en dans som inte dansas mycket, duktiga och tydliga ledare, stökig dansgrupp 
som inte visar respekt för ledarna, väldigt rolig dans som är lätt att lära sig, 
lärarna var också väldigt bra, väldigt bra instruktion och upplägg av 
danskurs, synd att det hördes dåligt i början-bättre när bergsprängarn kom 
fram, folk pratade för mycket.

Vad tycker du om informationen i kursinbjudan?
19 st svarade mycket bra. 13 st bra, 1 st mindre bra och 1 st ingen åsikt.
Kommentarer: Oklar-stod mest om musiker, mycket info på litet utrymme, 
tid diffus jämfört med bekräftelse.
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Vad tycker du om informationen i kursbekräftelsen?
17 st svarade mycket bra. 13 st bra. 4 st ingen åsikt.
Kommentarer:  Utförlig, detaljerad, perfekt, där stod allt jag behövde veta, 
jag fick ej fram bekräftelsen, skulle vara kul med en deltagarlista

Vad tycker du om organisationen av kursen?
17 st svarade mycket bra. 13 st svarade bra. 4 st ingen åsikt.
Kommentarer: Bra upplägg, bra lösning på lite-herrar-problemet, för långt 
upprop, struligt med raster, förslag till visselpipa för kursledare, mycket 
engagerad grupp med egen kunskap i ämnet, bra budgetkalkyl, kallt från 
början.

                          Vad tycker du om innehållet i danskursen/spelkursen?
17 st av dansarna svarade mycket bra. 6 st av spelmännen svarade mycket 
bra. 9 st av dansarna och 2 st av spelmännen svarade bra.
Kommentarer dans: Bra om man fick öva bara halva gruppen i taget, enbart  
en enda låt till inlärningen för att befästa karaktären, spännande och roligt 
med ny dans där de flesta är nybörjare, roligt med en helt ny dans för mig, bra 
med många timmar, borde repetera grundstegen igen på eftermiddagen, en 
dans med säregen karaktär som kräver övning, många faller in i andra 
rytmer, enformig, rolig och enkel dans som man kan variera.
Kommentarer spel: Bra med inte för många låtar.

                        Vad tycker du om tidsplaneringen för kursen? Både under dagen
                          och placering i almanackan.

17 st svarade mycket bra. 15 st svarade bra. 2 st varken eller.
Kommentarer: För långa pauser, lämplig tid på året, gick för fort fram för nya 
dansare, det händer inte så mycket så det var en bra tid, bra i tid, rätt helg, 
bra med lång kurs så man lär sig, hellre tidigt på dagen än sent, bra med 
endagarskurs, slutade för tidigt än vad det stod i bekräftelsen, bra tid för 
pauser, allt bra, perfekt med tid, 2 kurser behövs.

                          Vad tycker du om kurslokalerna och val av kursort?
                          16 st svarade mycket bra. 12 st svarade bra. 4 st varken eller. 2 st mindre bra.

Kommentarer: Dålig akustik, fint ställe, fin miljö, bra med skyltning till 
lokal, bra lokaler på hemmaplan, kallt i spellokalen, danslokalen kunde ha 
varit större, större dansgolv, bra med stor lokal, svårt att ta sig dit utan bil, 
väldigt bra-bor på Alnö, 

                          Vad tycker du om kursledarna i dans?
                          23 st svarade mycket bra. 3 st svarade bra.
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Kommentarer dans: Raka, tydliga, kan sin dans, de var proffsiga, synd att de 
inte hade headset, tydlig instruktion, bra och utförlig stegträning och 
rytmövningar, mycket tydliga med härlig rytmik, tydliga instruktioner, bra 
förebilder, pedagogiska, lugna, ödmjuka, borde ha bättre talförstärkning och 
bättre ljudanläggning, kunniga och villiga att lära ut, duktiga dansledare, 
tydliga anvisningar, lite för kort tid för varje del, får med små medel fram 
danskaraktären, mycket tydliga och visade stegen mycket bra.

Vad tycker du om kursledaren i spel?
6 st svarade mycket bra och 1 st svarade bra.
Kommentarer spel: Mats anpassade bra efter de som spelat lite, duktig 
spelledare, bra med lite låtar

Vilken typ av dans eller spelkurs eller annan kurs skulle du vilja 
                          att vi arrangerar i framtiden?

Kurser i polskor, all dans, speciellt polskor, danskaraktärer på danser man 
redan lärt sig och dansteknik, Valdresspringar, polskor, vad som helst, 
Haverölåtar, Haverölåtaroch dans därtill med samma upplägg som nu, allt, 
vad som helst, Haveröpolska och spel, mazurka, allt utom polka, spelkurs 
med Kalle Almlöf och Lotta och Adam, Föllingedanser, whatever, liknande, 
polskor, låt och trallkurs, polskor i någon form, gärna nya danser, polskor, 
schottisar eller vad som helst.

Är det något på kursen som du är särskilt nöjd respektive särskilt missnöjd 
med?
Plus är instruktörerna och deltagarna, minus är akustiken och inget headset 
på dansinstruktörerna, trevliga ledare och deltagare, att få lära mig en för 
mig okänd dans, roligt att det ordnas kurser, det borde vara mer jämnt mellan 
damer och kavaljerer, inte smart att gå tillbaka till respektive vid 
kavaljersbrist, nöjd med lokal, nej, jag är nöjd, bra, roligt, jag är mycket nöjd 
med nästan allt.

Har Du några förslag till förändringar inför kommande kurser eller övriga 
synpunkter?
Bra med jämn könsfördelning vore önskvärt till nästa kurs, trångt på golvet, 
borde vara bättre ljud, bättre musikanläggning, bättre ljudanläggning, tänk 
om man hade fler kunniga dansare med som man kunde träna med, keep on 
the good work, skitbra, svårt att hitta dit, ni kan själv, dela gärna gruppen 
och turas om när man börjar träna dansen, lite trångt golv, bra om man kan 
köpa musik med rätt karaktär till dansen, maxgräns på antal deltagare-dans, 
allt var ok.

Hur tycker Du att svårighetsgraden har varit på danskursen?
2 st svarade för hög. 6 st svarade hög och 20 st svarade lagom.
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Kommentarer dans: Vi behöver nåt att bita i, på gränsen till för hög nivå, inte 
alls lätt men det ska vara lite svårt, 2 kurser till så kanske det sitter, rätt 
takt, inget tillkrånglat och enkelt förklarat.

Hur tycker Du att svårighetsgraden har varit på spelkursen?
1 st svarade för hög. 2 st svarade hög och 5 st svarade lagom.
Kommentarer spel: Mats anpassade bra efter dom som spelat lite, jätteroligt, 
utmanande men inte omöjligt.

.
3. Sensus/Kulturens bildningsverksamhets representant Svenning Forsling var på 

besök och vi diskuterade samarbete. Sensus kan hjälpa till med viss bokföring, 
marknadsföring och administrativa uppgifter. Vi diskuterade vikten av att 
alla föreningar i distriktet rapporterar in sin verksamhet till Sensus för att så 
småningom få Kulturens bildningsverksamhet att stå på egna ben. Det är 
viktigt för oss att ha en organisation att samarbeta med inför framtiden. Vi 
kan rapportera all slags verksamhet och Svenning hjälper oss med listor att 
skicka in.

Gun-Britt Hermansson var också inbjuden som representant för Medelpads 
spelmansförbund. Vi diskuterade också vikten av samarbete för att få en bättre 
förståelse mellan dansare och musiker. Gun-Britt hade ett förslag att förlägga 
både spelmansförbundets och distriktets årsmöte på samma dag i samband 
med spelmansstämman på Matfors folkets hus 2009. På så sätt skulle vi kunna 
samarrangera för att få en bättre tillställning både när det gäller dans och 
musik. Vi beslutade att bjuda in Svenning, Gunbritt och Catarina Andersson 
(spelmansförbundet) till alla våra möten.

4. Vi diskuterade folkmusikkvällar med ev pub på Skönsbergs folkets hus 
2008/2009. 
Vi talade om olika dagar, fredag eller lördag, diskussion om fast program eller 
jam eller både och. 
Vi kom dock överens om att köra detta evenemang 29/11 kl.18-23 på 
Skönsbergs folkets hus. Temat är Medelpadsdanser och den som vill kan ta 
med instrument. Leif sköter dansutlärning och Gun-Britt med kompisar spelar 
till. Sen blir det dans till Trio KAP. Efter detta blir det jamsession där alla 
musiker kan vara med. Inträde 50 kr.

Preliminära utgifter: Trio KAP 1 500 kr, Gun-Britt med kompisar 1 500 kr, 
Folkets hus vill ha 10 kr/biljett vi säljer. I skrivande stund har Per Högberg 
ordnat med underskottsbidrag från Sundsvalls kommun med 2 000 kr. Leif har 
ordnat gratis tryckning av affischer hos Kaltes. ¨
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Leif och Lelle har talat med Folkets hus om att vi kallar det folkmusikcafé, öl 
och fika finns att köpa på plats med strikt leg.kontroll av bartender för de som 
vill köpa öl.
Lelle har talat med Svenning om  Sensus/Kulturens vill vara medarrangör. 
Svenning tyckte att det var ett bra kulturarrangemang så han ville vara med. 
Jättekul tycker vi naturligtvis. Lelle skickar ut PDF-inbjudan via mail till 
berörda och andra.

5. Vi diskuterade dans och spelkurs till våren. Vi diskuterade samma upplägg 
som sist och med tema dalapolskor. Lelle frågar Bengt Wittgren och Malin 
Samuelsson om de vill vara instruktörer.

Gun-Britt hade en idé om kurs kanske till hösten 2009. Don Gillams 
uppteckning av kringpolska från Haverö (dans) med Leif Bylund som 
instruktör och spelkurs i kringpolskor med Henning Högberg och A. Olsson 
som instruktörer.

6. Vi diskuterade nationaldagsfirande. Sonja Bydén har sagt att hon kan jobba i 
bestyrelsen för att vi ska få en egen scen. De verkar ganska positiva säger 
Sonja.

7. Vi diskuterade Kappleik 24/10 2009. Vi samtalade om lämpliga lokaler att 
hålla till i…t.ex teaterscener av olika slag.

8. Inga övriga frågor kom upp.

9. Vi beslutade att vi ska ha nästa möte hemma hos Per Högberg 3/11 kl.19.00 
men i skrivande stund är mötet ändrat till 17/11 kl.19.00 hos Per.

10.            Vi avslutade mötet och vi i sektionen tackar särskilt Svenning Forsling och 
Gun-Britt Hermansson för deras positiva, glada och engagerade medverkan. Vi 
ser fram emot ett jättebra samarbete i framtiden.


