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 Protokoll fört vid planeringsmöte 2011-06-12 

 
 

Plats: Hemma hos Pelle och Annica Lundgren i Matfors 
 

Närvarande: Lelle Jonsson, Marlene Blomgren, Andreas Idh och Pelle Lundgren 
 

1.                           Vi repeterade föregående mötes innehåll. 
 

2.   Vi diskuterade Danskurs och danskväll 14/5. 
Vi bör se över tidsplaneringen på Medelpadskursen, lägga in mer pauser, kanske en 
heldagskurs nästa gång? Vi sa också att vi bör köra kurs i Medelpadsdanser 1 gång/år 
på våren. Kanske ska vi inte ha både danskurs och danskväll på samma dag? 
 

3. Vi diskuterade distriktets deltagande på Nationaldagen. 
 

 Vi tyckte att det hade fungerat väldigt bra, de flesta tyckte faktiskt att det var en 
jätterolig dag, vilket inte har hänt på många år. Vi hade jättebra samarbete mellan 
de föreningar som var med på evenemanget. Vi kan konstatera att Hambotävlingen 
blev lite av en succé och att vi jobbar vidare med den idén till andra år. Det skulle 
vara jätteroligt om vi kan engagera fler föreningar nästa gång, mer blandade åldrar 
och mera musikanter.  

 Vi beslutade att dela upp gaget på detta sätt- Tuna Bygdegille får 5 000 kr, Sundsvalls 
Folkdansgille får 5 000 kr och distriktet får 5 000 kr. 
 

4.   Vi planerade inför höstens aktiviteter. 
Vi tog ett beslut om att anordna en kurs i diplomdanserna för 2012 med Per-Olof 
Pettersson och Els-Marie Frisk som kursledare. Vi skall också ha en durspelskurs i 
jämtlandslåtar samma dag. Kursledare blir Anders Wedlund från Mittlåt. 
På kvällen kommer Mittlåt att bjuda upp till dans. Datum för evenemanget är 29 
oktober. 
Lelle kollar upp vilka lokaler som kan vara lämpliga. 
Vi beslutar att preliminär kurskostnad för vuxna blir 250 kr och för ungdomar under 
25 år 150 kr. 
 

Vi beslutade att skjuta upp spelkursen med Thomas och Marit Westling till i februari 
och försöka göra ett samarrangemang med Nivren på Värstaborg. Andreas 
undersöker möjligheterna för detta. 
 

Höstens datum för distriktets polske och bygdedanskvällar är klara-6/10, 20/10, 
3/11, 17/11,1/12, och 15/12. Lokal blir som vanligt Norra Bergets loge. 
 

Ett förslag kom upp om att ordna en gemensam resa till Röros vid något lämpligt 
tillfälle med distriktets medlemmar. 
 

5. Vi tackar särskilt mycket för det stora engagemang Pelle och Annica lagt ner i 
fantastiskt god mat och en härligt svalkande tallrik med ljuvlig glass!  Vi åker gärna 
till Havrevägen på möte igen… 

 


