
 

                   
Svenska Folkdansringen 
Medelpads Distrikt 

 

Protokoll fört vid Styrelsemöte 

Medelpads distrikt 

2011-01-30 hos Johann Björk  

 

Närvarande: Anne-Marie Runebjörk, Lennart Jonsson, Marlene Jonsson, Johann 
Björk, Carina Könberg, Bengt Bydén, Andreas Idh, Annika Lundgren, Maj-Lis 
Karlsson och Ulrika Andersson. 
  
 

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 

 Lennart Jonsson valdes till justerare. 

 

4. Godkänna föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

 

5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. 

 

6. Skrivelser & Rapporter 



Diverse har inkommit bla Riksnytt och Hembygden. Inbjudan till 
Ordförandekonferans 9-10 april 2011 i Sätra Brunn. Två personer från vårt distrikt 
får åka. Kost, logi samt  resebidrag på 539kr betalas av Riks resterande kostnader 
betalas av distriktet. Beslutar att skicka två personer på ordförandekonferansen. 
Bengt Bydén har deltagit i Regionskonferans via telefon. Han redovisar att de bla 
diskuterat rekrytering, ekonomi och distriktsindelning. Andreas har fått information 
av Skönborgs ordförande om att de överväger att lämna Folkdansringen. De ska 
behandla ärendet på sitt årsmöte 20110206. De önskar att någon från distriktstyrelsen 
kan närvara som ”sakkunnig” under deras årsmöte. Distriktsstyrelsen tycker det är 
olyckligt om Skönborgs folkdanslag lämnar Folkdansringen.  Beslutar att Marlene 
Jonsson och Bengt Bydén  deltar i Skönborgs årsmöte och informerar om 
distriktsstyrelsens åsikter.  

 

7. Ekonomi 

Kassören Carina Könberg redovisade distriktets ekonomi. Fortsatt arbete med att 
avsluta fonder och byta till enbart plusgiro. Gick  igenom utgiftsposterna i förslag till 
budget för 2011. Beslutar att Carina Könberg ska kontrollera nuvarande arkivering 
för att eventuellt sedan kunna minska dessa kostnader. Beslutar att budgetera för en 
gåva till TON-lägret på Ålsta folkhögskola som uppvaktning då Spelmansförbundet 
fyller 80år. 

 

8. Distriktet / Föreningarna 

 Inga rapporter. 

 

9. Dans & Musiksektionen 

Fortsättning med polskekvällarna och besök hos föreningarna. Inställd kurs i 
Springlek från Västerdalarna pga för höga kostnader. Ska ej erbjuda fler spelkurser då 
deltagarantalet varit för lågt, fokus på dans istället. 

 

10. Nya distriktsfunktionärer 

Valberedningen redovisade att de arbetar inför årsmötets val av sekreterare, 
informatör, revisor, revisorssuppleant, diverse kontaktpersoner samt representant till 
Stiftelsen Bergeforsens Bygdegille. 

 

11. Årsmöte 

Beslutar att ha Folkdansringen Medelpads distriktsårsmöte 20110317 19.00 i 
Johannedals Folkets Hus. Distriktsstyrelsen beslutar att föreslå årsmötet oförändrad 
medlemsavgift till Medelpads distrikt. 30:- per vuxen och 15:- per barn/ungdom. 
Beslutar att Bengt Bydén gör en rullande lista med värdskap för kommande 
distriktsårsmöten. 



 

12. Distriktsindelning 

Andreas Idh har som Riksstämmeombud fått en enkät angående distriktsindelning. 
Sammanställning kommer. Diskuterat distriktsstyrelsens åsikter Kom fram till att vi 
förordar att nuvarande indelning bibehålls. Vid sammanslagning av distrikt så föreslår 
vi Jämtland eller Hälsningland tillsammans med Medelpad. 

 

13. Kurs ESI Folkdansuppvisning 

Annica Lundgren redovisade från kursen om att göra din midsommaruppvisning till 
en PR-succe. Diskuterade hur vi ska sprida kursens budskap till övriga medlemmar..  

 

14. Övriga Frågor 

Materiallagring. Hur lagrar vi distriktets material. Beslutar att Lennart Jonsson sparar 
på Knätofs samt att vi ska kontrollera övrig arkivering. 

Nationaldag. Marlene Jonsson redovisade från möte med bestyrelsen för 
Nationaldagsfirandet. De var ovetande om våra åsikter. Vi lämnar in kravlista. Skall 
bli fokus på folkmusik i år. Beslutar att fråga föreningarna om vi ska delta i 
nationaldagsevenemanget i distriktets regi. Beslutar att begära 15000kr i ersättning.  

Nästa möte. Beslutar att nästa distriktsstyrelsemöte sker efter årsstämman 20110317. 

 

15. Avslutning 

Mötesordförande Marlene Jonsson tackar och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet: 

……………………………………. 

Ulrika Andersson 

 

Justeras:     Ordförande: 

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

Lennart Jonsson     Marlene Jonsson 


