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 Protokoll fört vid planeringsmöte 2011-02-07 

 

 

Plats: Hemma hos Marlene och Lelle på Klippgatan 21 i Sundsvall 
 

Närvarande: Lelle Jonsson, Marlene Jonsson, Andreas Idh, Leif Bylund, Amanda Qvarfordt 
och Gun-Britt Hermansson. 

 

1. Föregående protokoll diskuterades. 
 

2.   Vi diskuterade Polske och bygdedanskvällarnas upplägg. 
 

10/2 Kringpolska 
24/2 Slängpolsk från Övre Klarälvsdalen 
24/3 Finnskogspols 
7/4 Fritt fram 
5/5 Ej klart 
19/5 Ej klart 
 

3. Vi diskuterade verksamhetsplanering för 2011. 
Vi beslutade att arrangera danskurs med Tema Värmland 14/5. Kursledare blir 
Sven och Bitten Olsson från Säffle. Lelle kollar lokaler. Vi ska maila till Sven 
förslag på danser, svenolsson@allt.se 
Gunbritt kollar om Swing´s Spelstuga kan spela till dans på kvällen. 
 
Vi skall arrangera en distriktskurs i Medelpadsdanser 24/9. Trio KAP spelar. 
 
Polskekvällar till hösten blir: 
6/10 
20/10 
3/11 
17/11 
1/12 
15/12  
 

4. Vi diskuterade Nationaldagen 
Vi diskuterade olika förslag: Uppvisning 2 x 10 minuter på scen + uppvisning 
på Stadshuset. Vi beslutade att detta arrangemang körs som en gemensam 
aktivitet för distriktets föreningar. Ev. Hambotävlingssträcka på Storgatan, 
visstuga, Tulla-Maja som domare, samarbete med Spelmansförbundet. Arbete 
pågår i Bestyrelsen där Marlene och Sonja kämpar på! 
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5. Vi diskuterade alternativa arbetssätt inom sektionen. Vi talade om att bjuda in 
Annika L och Ulrika A så de kan inspirera oss med nytänkande från kursen som 
de var på nyligen. 
 

6. Vi beslutade att fortsätta besöka danslagen som vi påbörjade 2010. Vi 
besöker Alnö 3/3 och Gillet 22/3.1. 
 

7. Vi diskuterade förslag om att Zornmärkesuppspelningarna 2014 läggs i 
Sundsvall. 

 

Marlene har arbetat fram ett mycket bra informationsblad om distriktet som 
vi tänker dela ut på årsmötet och i alla tänkbara spel och danssammanhang. 
 
Andreas fick i uppdrag att skriva 2010 års verksamhetsberättelse för 
sektionens verksamhet. 
  
Andreas skulle kolla med Annika och Ulrika när de kan vara med på möte med 
oss. Därefter kan vi bestämma tidpunkt för nästa möte. 


