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2011-11-19 på Värstaborg   

 

Närvarande: Se separat närvorolista.  
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Marlene Jonsson förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Marlene Jonsson valdes till mötesordförande och Ulrika Andersson valdes till mötessekreterare. 

 

3. Val av justerare 

Bengt Bydén och Åke Rödén valdes till justerare. 

 

4. Godkänna dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

5. Information från distriktet 

Distriktets D& Msektion redovisade kortfattat sin verksamhet. De tar gärna emot önskemål  om 

verksamhet från medlemmarna, förslagsvis via hemsidan knatofs.eu.  

 

6. Information om dans i skolan 

Ida Nordgren och Emil Björk informerade om projektet dans i skolan som de jobbat med. De har 



besökt grupper med skolelever på olika platser och i olika åldrar, från 6års till och med gymnasiet. 

Tidigare deltog även Mats i projektet. De upplever projektet som lyckat och de har fått fin respons 

av idrottslärare och mentorer. Bland deltagarna är det främst lågstadieeleverna som är intresserade 

och uttrycker önskemål om att fortsätta dansa. Största intresset från barnen har Ida och Emil mött i 

Stöde, Njurunda och på Alnö. De har dansat juego som uppvärmning och sedan lärt ut tex snoa, 

schottis, polska, bakmes och halling. Marlene Jonsson poängterar att det är viktigt att föreningarna 

tar vid och fångar upp dessa intresserade barn och ungdomar. Nödvändigt att vi får en nyrekrytering 

om vår verksamhet ska fortleva. Projektet är snart slut för detta år men det finns önskemål om 

fortsättning 2012. Mötet bad Ida och Emil fundera på om de eller andra ungdomar i Skönborgs 

Folkdanslag kan anlitas som ledare för ungdomsgrupper/kurser men med respektive förening som 

arrangör. Mycket viktigt att alla föreningar funderar på hur de ska ta tillvara det nyväckta intresset 

som Ida och Emil plockat fram hos barn och ungdomar i Medelpad. Ordförande Marlene Jonsson 

bad att en representant för varje förening ansvarar för att diskutera frågan hemma i föreningen och 

att dessa personer sedan kontinuerligt rapporterar till henne. Personerna som åtog sig 

arbetsuppgiften är Eva Lindbäck i Nivren Folkdansgille, Bengt Bydén i Sundsvalls Folkdansgille, 

Åke Rödén i Tuna Bygdegille samt Ida Nordgren och Emil Björk i Skönborgs Folkdanslag. Alnö 

hade ingen representant på mötet därför kontaktar Marlene dem för information i ärendet.   

 

7. Information om distriktets ekonomi 

Carina Könberg distriktets kassör informerade kortfattat om det ekonomiska läget som är bra. 

 

8. Information från föreningarna 

Respektive förening redovisade kortfattat om sin verksamhet. 

 

9. Diskussion angående nationaldagsfirande 

Bestyrelsen för nationaldagsfirandet är mycket nöjd med vårt deltagande, de har önskemål om utökningar 

såsom tex  infobord, danstävling och dräktvisning. Bifogar förslag till protokollet. Eftersom utökade 

aktiviteter kräver fler funktionärer och förberedelser så måste vi planera i god tid. Anmälan kommer att 

vara bindande då kontrakt skrivs. På distriktsårsmötet skall vi fatta beslut angående nationaldagsfirandet. 

Skall distriktet eller föreningarna vara arrangörer? Hur många kan delta? Ordförande Marlene Jonsson 

uppmanar alla föreningar att diskutera igenom sina åsikter i frågan inför förfrågan om deltagande samt 

inför beslut på årsmötet.  

 

10. Diskussion angående stenstansdagarna 

På distriktsårsmötet skall vi fatta beslut angående stenstansdagarna. Skall distriktet eller föreningarna vara 

arrangörer? Hur många kan delta? Ordförande Marlene Jonsson uppmanar alla föreningar att diskutera 

igenom sina åsikter i frågan inför förfrågan om deltagande samt inför beslut på årsmötet.  

 

 



11. Övriga frågor 
 
Nordlek arrangeras i Norge juli 2012. Finns det intresse av att åka dit och skall vi göra en gemensam 

resa? 

 

Riksstämma, påminnelse om vi vill motionera. 

 

Distriktsutredning, arbete pågår angående arbetsuppgifter och indelning. 

 

 

12. Avslutning 
 
Ordförande Marlene Jonsson tackade och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 
 
 

Vid protokollet:      Ordförande: 

 

…………………………………….    …...................................................................... 

Ulrika Andersson       Marlene Jonsson 

 

 

 

 

Justeras:       Justeras: 

…………………………………...    …...................................................................... 

Bengt Bydén       Åke Rödén 

 

  


