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1. Ordf. öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Marlene Jonsson väljs till ordf. och Andreas Idh till sek. 
 

3. Annika Lundgren väljs till att justera dagens protokoll. 
 

4. Föredragningslistan godkänns med justeringen att punkt 12som handlar om Nationaldagen 
flyttas till punkt 9 som är DoM s punkt 

 

5. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 

6. Div skrivelser som tex Riksnytt har kommit. 
 

7. Kassör Carina K ger en ekonomisk rapport som godkänns. 
 

8. Föreningsombuden med undantag från torp som inte har något ombud med på mötet 
berättar om sina verksamheter och pågående aktiviteter. 

 

9. DoM sektionen redogör för sin verksamhet. Närmast ligger en kurs i våra Medelpadsdanser 
och en danskväll till Swings spelstuga. Information ges om Nationaldagsfirandet på torget. 
Distriktet är i år ansvariga för folkdans och folkmusikinslagen. Tre uppvisningar ska 
genomföras med dansare från Tuna bygdegille , Sundsvalls Fdg och Skönborgs Fdl. 
Sammanlagt 19 danspar och 3 musiker ska delta. Två separata träningstillfällen kommer att 
ges för detta. Vidare kommer en rad folkliga inslag genomföras på stan under dagen bla en 
hambosträcka på Storgatan, en dansworkshop och en visstuga. DoM har ett förslag att en 
tävling i koreograferat dansprogram ska hållas i distriktet under hösten/våren. Vinnande 
lag/grupp där får möjlighet att genomföra sitt program på nästkommande nationaldag. 

 

10. Ordf. redogör för distriktets marknadsföring. En informationsfolder har tagits fram med 
info om distriktet och dess föreningar. Kontaktuppgifter för varje förening finns med samt 
info om Folkdansringen i stort. Även Riks har givit ut en folder. Mötet beslutar att trycka 
uppe den framtagna foldern och att föreningarna ska skicka kompletterande uppgifter till 
Ordf. 

 

11. Ordf. redogör för den eventuella momsplikt som hotar föreningslivet på intäkter och ev 
eget kapital. Mötet godkänner informationen. /(Beslutet var att brevet jag skrivit till EU 
godkändes och kan skickas in.) 

 

 

 



12.  Utgår 
 

13. Ordf. informerar om projektet Dans i skolan. Distriktet har två ledare för projektet. Det 
riktar sig från åk 3-6. Riks betalar ett arvode till ledarna. Positiva reaktioner har redan 
kommit från skolorna.  

 

14. Bergeforsens bygdegilles fond föreslår att Distriktet ska bli förvaltare för fonden. Innan det 
kan ske måste viss demokratisk formalia genomföras och revision av stadgarna för fonden 
göras. Distriktsstyrelsen föreslår att tidsbegränsningen för att söka medel ur fonden tas 
bort. För att på så sätt göra fonden mer tillgänglig och användbar.  

 
 

15. Ordf. redogör för Riks stipendiatutbildning. Hon kommer att besöka Skönborg för att 
informera ungdomarna om utbildningen och uppmuntra dem att skicka deltagare. Mötet 
beslutar att Skönborg och Distriktet betalar halva avgiften var om två per vill åka. Om en 
vill åka står Distriktet för hela kostnaden. Andreas Idh reserverar sig mot beslutet.    

 

16. Förslag på rutiner för styrelsearbetet har kommit från sek. Ulrika A. Hon vill gärna ha 
avlastning i arbetet och föreslår att vi delar på ansvaret att skriva mötesprotokoll. Även att 
vi bättrar oss på att från föreningarna skicka in info som krävs till Riks. Mötet beslutar 
enligt Ulrika A förslag. 

 

17. Ordf. redogör för ordförande konferensen. Bla att kurser i adm. kommer att hållas med riks 
som arrangör. En styrelse utbildning kommer även att genomföras i varje region. I vår 
region kommer kursen att hållas i Sundsvall. 

 

18. MSF fyller 80 år och kommer att fira det på Borgsjö hembygdsgård lör. 21 maj. 
Folkdansringen Medelpad kommer att representeras av Annika och Per Lundgren. Mötet 
beslutar att en gåva kommer att överlämnas i form av ett bidrag till 
Bergeforsensbygdegilles fond och att avgiften för representanterna betalas av distriktet. 
Andreas anmäler det till Paula Lundgren.      

 
Marlene frågar om de kan representeras distriktet på årets kurs innan polskmärkes-  
uppdansningen. Detta för att spara plats åt föreningarnas medlemma samt att danserna 
som tas upp kommer att användas för DoM s räkning. Mötet godkänner förslaget.  
 
Ordf. vädjar om att sprida informationen som skickas från distriktet till föreningarna. 
 
Formalia för distriktets årsmöte diskuterades. Främst i form av struktur och adm. Lennart J 
tar även upp frågan om att göra nåt trevligt av årsmötet med tex middag och dans efteråt.       
 
 
   

19. Ordf. tackar deltagarna och avslutar mötet. 

 

 Ordf. Marlene Jonsson         Sek. Andreas Idh   

 

Just. Annika Lundgren    


