
                  
Svenska Folkdansringen
Medelpads Distrikt

Protokoll fört vid Styrelsemöte

Medelpads distrikt

2009-09-14 på Matfors Café 

Närvarande: AnnMarie Runebjörk (fullmakt som representant för Alnö 
Folkdansgille), MajLis Karlsson, Andreas Idh, Bengt Bydén och 
Ulrika Andersson. 

1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Bydén förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Bengt Bydén valdes till mötesordförande och Ulrika Andersson valdes till 
mötessekreterare.

3a.Val av justerare

Andreas Idh valdes till justerare.

3b. Godkänna föredragningslista

Lägger till godkännande av föredragningslista som punkt 3b på 
föredragningslistan därefter godkänns den.

4. Skrivelser

Diverse skrivelser har inkommit.

5. Rapporter

Inga rapporter har inkommit.

6. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes. Arbetet med att undersöka om vi ska ha ett 
diskussionsforum på knätofshemsidan och en gemensam tidning för distriktet är 
inte färdigt, berörda arbetar vidare. Alla föreningar bör starta samarbete med 
Kulturens. Resa till Riksjubel och Zornjubileum se punkt 12. Registrering till 



                                                                   

folkdansportalen är genomförd för distriktet samt alla föreningar. Viktigt med 
kontinuerliga uppdateringar.

7. Ekonomi

Beslutar att fikat på styrelsemötet skall bekostas av distriktet.

8. Distriktet / Föreningarna

Distriktet. Önskemål från distriktsstyrelsen att Dräkt och slöjdsektionen skall bli 
aktiv igen. Dans och musiksektionen väldigt aktiva se punkt 10, 11 och 12.

Skönborgs Folkdanslag. Uppskattad uppvisning av Näcken. Medlemmarna har 
varit aktiva under sommaren, deltagit i bla Ålstalägret och flera 
spelmansstämmor. 6 personer har erövrat Brons i årets polskmärkesuppdansning.

Sundsvalls Folkdansgille. Ska resa till Italien i september, därför redan startat med 
träningskvällarna. Har genomfört flera uppvisningar under sommaren varav flera 
gemensamt med andra lag. 14 personer har deltagit i polskmärkesuppdansningen, 
varav 2 erhöll stort silver. Uppdansningsträningen har genomförts i samarbete 
med Skönborg.

Nivrens Folkdansgille. Ingen rapport.

Alnö Folkdansgille. Startat gammeldanskurs med 14 anmälda. Startar Spelkurs för 
dem som vill spela till ett folkdanslag, 1 intresserad hittills.

Torps Gille. Haft surströmmingsfest.

9. Årsmöte

Beslutar att distriktets årsmöte blir 15 mars 2010. Ny kassör och ordförande skall 
väljas, valberedningen arbetar med det. 

10. Dans & Musiksektionen

Andreas informerar.
Blir en fortsättning med folkmusikcaféer fast färre och mer organiserade. I 
februari skall en större spel och danskurs genomföras, innehållet är danser och 
musik från Föllinge & Hotagen. Kursledare blir Beret Bertilsdotter samt Mats 
och Ulf Andersson. D & M vill utöka sin verksamhet med polske och 
bygdedanskvällar, se bifogad bilaga. Förändring på kostnaden, den blir 
110kr/timme. Styrelsen föreslår att D & M utvärderar deltagandet och sedan 
eventuellt byter dag på aktiviteten, för att även ge intresserade Tunamedlemmar 
möjlighet att delta. Viktigt att denna verksamhet ej blir istället för 
uppdansningsträning. Beslutar enigt att godkänna D & M förslag om polske och 
bygdedanskvällar. 
Bengt framför att Riks är imponerade av arbetet i Medelpads D & Msektion.

11.Skvaderleiken

Stort intresse från hela landet, även från riksnivå. Tyvärr få anmälda. Ovisst om 
det går att genomföra Skvaderleiken med tanke på deltagarantalet. D & M 
sektionen skall ha ett nytt möte och där fatta beslut. Hittills har vi inga kostnader 



                                                                   

för Skvaderleiken. 

12.Övriga frågor

Danskurs för spelmän. Önskemål från Hamre gille om att spelmän vill lära sig 
dansa polskor för att därigenom spela bättre till dans. Beslutar att D & M arbetar 
vidare med det. 

Regionsträff. 23 januari 2010 10.00 på Norra Berget. Beslutar att skicka Ulrika 
Andersson och Bengt Bydén som Medelpads representanter. Bengt bokar lokal.

Riksjubel. Styrelsen anser att distriktet skall ordna en gemensam resa till 
Riksjubel. Beslutar att D & Msektionen ska maila ut en intresseanmälan till 
föreningarna. 

Zornjubileum. Avvaktar med arbetet runt en distriktsresa till Zornjubileumet. D 
& M föreslår att vi kan genomföra en resa dit tillsammans med Jämtlands distrikt.

Ersättare. Önskemål att föreningarna skickar ersättare på distriktets styrelsemöte 
för att alla föreningar skall vara representerade och för att vi ska vara 
beslutsmässiga. 

Nästa möte. 16 november 2009 18.00 på Matfors Café.

13.Avslutning

Bengt avslutade mötet.

Vid protokollet:

…………………………………….

Ulrika Andersson

Justeras:

……………………………………….

Andreas Idh



                                                                   

Att göra:

Meddela ny adress till hemsidan. Alla.

Diskussionsforum på hemsidan. Görgen Bodén.

Gemensam tidning. Per Berglund.

Registrering till folkdansportal. Ulrika Andersson.

Arbeta för samarbete med kulturens. Alla.

Resa till Zornjubileum. D&M.

Resa till Riksjubel. D&M.

Boka lokal för Årsmöte. Bengt Bydén.

Polske och bygdedanskvällar. D&M.

Danskurs för spelmän. D&M.

Boka lokal för Regionsträff. Bengt Bydén.


