
   

  

 
Svenska Folkdansringen 

Medelpads Distrikt 

 

Protokoll fört vid Styrelsemöte 

Medelpads distrikt 

20110922 hos Eva Lindbäck   

 

Närvarande: Anne-Marie Runebjörk, Marlene Jonsson, Eva Lindbäck, Carina Könberg, 

Andreas Idh, Annica Lundgren, Lennart Jonsson 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. Carina Könerg valdes till justerare. 

4. Godkänna dagordning. Dagordningen godkändes. 

5. Föregående protokoll. Föregående protokoll gicks igenom. 

6. Skrivelser & Rapporter. Riksnytt och Hembygden har kommit till distriktet. 

7. Ekonomi. Kassören Carina Könberg redovisar att ekonomin är stabil. Medlemsavgifterna 

har kommit in till distriktet. Sedvanligt arbete pågår med fakturor samt ansökan om 

skattebefrielse. Några av distriktets dansare har trots upprepade påpekanden ej betalat avgift 

för genomförd distriktsdanskurs. Beslutar att Andreas Idh skickar ett påminnelsebrev till 

ordförande i berörd förening. Återkommer till ärendet vid nästa möte för uppföljning. 

Distriktets kassör meddelar att hon ej kan ändra i dokument på distriktets hemsida 

knatofs.eu. Beslutar att Marlene Jonsson ordnar så att hon kan det i fortsättningen. 

8. Distriktet/Föreningarna. Distriktet har haft besök av 6 Japanska dansare på Sverigebesök. 

Dans & musiksektionen fortsätter med polske och bygdedanskvällar vissa torsdagar jämn 

vecka 19.00-21.00 med 5 tillfällen under hösten, se datum och innehåll på hemsidan. 

Fortsatt efterlysning av önskemål från föreningarna. Planerar durspelskurs och danskurs 

med inriktning Lillhärdal & Funäsdalen. Nivrens folkdansgille åker på resa till USA. 

Fortsätter med de återkommande Folkmusik på Värstaborg. Skönborgs Folkdanslag har 

ingen redovisning. Distriktsstyrelsprepresentanterna byts ut pga flytt. Sundsvalls 

Folkdansgille hade många dansare på Polskmärkesuppdansningen och även många nya 

dansare i laget. Delat dansledarskap denna termin. Torps Gille har ingen redovisning. Tuna 

Bygdegille har genomfört en upptaktsdag och folkdansworkshop. Fortsatt delat 

dansledarskap. Finns ej med på Folkdansportalen, beslutar att Ulrika Andersson ordnar det. 



   

Alnö Folkdanslag genomför gammeldanskurs med många deltagare. Byter träningslokal, 

blir troligen Skönsbergs FH. Distriktsstyrelserepresentanten byts ut pga flytt. 

9. Stenstansdagarna. Distriktsordförande Marlene Jonsson undrar om vi ska ha ett fortsatt 

deltagande i Stenstansdagarna? Ska vi diskutera det på distriktshalvårsmötet? Detta år var 

intresset från föreningarna litet och deltagarna få vilket gör det svårplanerat. Samverkan och 

genomförande blev delvis dåligt vilket arrangörerna är missnöjda med. Föregående år var 

intresset större och arrangemanget blev lyckat. Beslutar att ta upp ärendet på 

distriktshalvårsmötet för att föreningarna skall få meddela sina åsikter och fatta beslut.  

Distriktsstyrelsen ger uppdrag till dans & musiksektionen att arrangera en träff med 

föreningarnas dansledare för diskussion och verksamhetsplanering vilket vi tror främjar 

framtida samverkan. 

 

10. Nationaldagen. Bestyrelsen är mycket nöjd med våra arrangemang i år. Inför kommande år 

måste vi vara förberedda och veta vad vi kan planera och åta oss att arrangera. Beslutar att ta 

upp ärendet om nationaldagen på distriktshalvårsmötet. 

 

11. Övriga frågor 

 

a) Murbergsgilet 30år Beslutar att uppvakta dem med en gåva om 300:- till 

Barncancerfonden, Carina Könberg gör inbetalning. Beslutar att Marlene och 

Lennart Jonsson representerar Folkdansringen Medelpad på kalaset samt att distriktet 

betalar kalaset för de två, Carina Könberg gör inbetalning. 

 

b) Halvårsmöte Distriktsstyrelsen föreslår att det genomförs ett halvårsmöte på 

Värstaborg 111119 i samband med att Nivren har folkmusikarrangemang där. 

Beslutar att Eva Lindbäck kontrollerar med Nivrens Folkdangille om det är möjligt 

att arrangera ett sådant i samverkan med dem. Önskemål att vi har möte samt 

subventionerad mat där innan folkmusikarrangemanget tar vid. Förhoppning att detta 

bör locka medlemmarna både till möte och dans.  Planerar att vi behöver två timmar 

effektiv mötestid. Alternativt möte på Norra Berget 111120. 

 

c) Förrådsinventering Beslutar att Carina Könberg, Lennart Jonsson och Marlene 

Jonsson åker till Värstaborg för att inventera förrådet. De har med sig Sonja Bydén 

som sakkunnig. 

 

d) Årsmöteshandlingar stadgeändring Svårigheter med diverse dokument inför 

distriktsårsmötet. Beslutar att ej föreslå stadgeändring. Beslutar att införa rutin att 

distriktets sekreterare i början på varje år skickar ut ett påminnelsemail till alla 

föreningar med upplysning om när årsmötet är, motionstiden, vilka handlingar som 

skall sändas in samt uppmaning om att respektera detta. 

 

e) Infofolder Går igenom foldern. Diskuterar om vi vill ha distriktet eller 

Bergeforsstiftelsen som gåvomottagare på baksidan av foldern. Beslutar genom 

röstning att skriva att gåvor går till Folkdansringen Medelpads distrikt. 4 röstade för 

distriktet, 3 röstade för stiftelsen och 1 valde att lägga ner sin röst. 

 

f) Folkdansringen inloggning Personliga inloggningsuppgifter krävs för att komma in 

på Riks interna sida, dess kan beställas per mail. Beställt uppgifter till Ulrika 

Andersson, Marlene Jonsson och Lennart Jonsson i distriktstyrelsen. 

 



   

g) Rikskurs Tuna bygdegille och Sundsvalls folkdansgille skickar två representanter 

vardera till rikskursen i att leda dans. Kostnad 2300:- per person samt resekostnad. 

Ida Nordgren och Emil Björk från Skönborgs folkdanslag vill också åka på kursen 

men får den ej betald av sin förening. Beslutar att Marlene Jonsson hjälper dem att 

söka ersättning från Bergeforsens stiftelse och att de i avvaktan på beslut därifrån får 

ersättning från distriktet för resa och kurs samt att de sedan måste betala in eventuellt 

stipendium till distriktet. 

 

h) Nordlek 2012 Nordlek kommer att genomföras i Steinkjer Norge 10-15 juli 2012. 

Andreas Idh föreslår att vi ska arrangera en distriktsresa dit. Beslutar att diskutera 

frågan på distriktets halvårsmöte. 

 

i) Årsmöte Diskuterar arrangemang för årsmöte. Beslutar att vi önskar middag och 

dans i samband med distriktsårsmötena för att locka dit fler deltagare. Värd för årets 

stämma enligt turordningen är Tuna Bygdegille. Föreslår att stämman hålls 

20120324. Beslutar att Annica Lundgren kollar med Tuna angående årsmöte. 

 

j) Nästa möte Beslutar att förlägga nästa distriktstyrelsemöte hemma hos Marlene och 

Lennart Jonsson 20111124 18.00 

 

12. Avslutning Mötesordförande Marlene Jonsson tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

……………………………………. 

Ulrika Andersson 

 

Justeras: 

 

………………………………………. 

Carina Könberg 

 

Ordförande 

 

………………………………………... 

Marlene Jonsson 


