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Protokoll nr 3 styrelsemöte 

2013-10-21 hos Carina Könberg 

 

 Närvarande: Marlene Jonsson, Lennart Jonsson, Carina Könberg, Marita Kristmansson, 

   Eva Lindbäck, Monica Rödén. 

 

§27. Mötets öppnande 

  Ordförande Marlene Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§28. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

  a) Till mötets ordförande och sekreterare väljs Marlene Jonsson. 

  b) till att justera mötets protokoll väljs Monica Rödén 

 

§29. Godkännande av dagordning 

  Mötet godkänner dagordningen. 

 

§30. Föregående protokoll 

  Mötet godkänner föregående mötes protokoll. 

 

§31. Skrivelser och rapporter 

  Hembygden. 

 

§32. Ekonomi 

  Ekonomirapport 2 uppvisas och godkänns. (Bil.1) 

  Plusgiro diskuterades, VU ska titta på om bankgiro är ett bättre alternativ eftersom 

  det inte kostar något.  

 

§33. Jubileumsfest 23/11, informationsspridning och att få medlemmarna att komma 

  Nivren, SFG och Tuna ska sponsra sina medlemmar till festen den 23/11. Föreningar 

  håller på med att ta upp anmälningar, vilket verkar gå bra. 

 

§34. Dans & Musiksektion 

  Lennart informerar från DoM. Kursen med Virtanens den 26/10 har 68 anmälda. Det 

  förväntas även komma fler på föreställningen på kvällen. Ekonomiskt ser det bra ut. I 

 

 



   

  februari planeras en kurs med Bodaspelmanslag och Bengt och Malin. På kvällen ska 

  Bodaspelmanslag spela till dans. Den kursen kommer att kosta mycket pengar då 

  bussen för spelmanslaget kostar 14 000 kr. Ordförande informerar om att i Sundsvall 

  kan man söka bidrag för att göra arrangemang på annan ort, och behöver då bara  

  betala 1000 kr för bussen och resten betalas av bidrag. Lelle ska kolla möjligheten 

  för spelmanslaget att kunna söka ett sådant bidrag i sin egen kommun. 

  15/3 kommer Barbro och Erik från Hälsingland och har kurs i diplomdanserna för 

  2014 och på kvällen ska Ulf och Mats spela. Allt i samarrangemang med Nivren. 

  Lelle frågar efter intresse och idéer från föreningarna själva, då DoM arbetar för  

  distriktets föreningar. Ordförande lägger ett förslag att distriktets årsmöte ska jobba i 

  smågrupper och ta fram förslag på verksamhet. 

 

§35. Frågor och information från föreningarna 

  Monica berättar att i Sundsvalls Folkdansgille hjälps flera åt med att hålla i  

  dansutlärning och man testar ut danser för att se vilka som funkar bland dansarna. 

  Dansträningarna har varit välbesökta och gillet har fått 4 för föreningen nya  

  medlemmar, men de har dansat i andra föreningar så de är inte nybörjare. Ev. har 

  SFG en resa på gång.  

  Eva berättar att Nivren Folkdansgille har fått 5 nya tjejer och en ny kille. Det var 

  ungdomar de träffade när de var i Galtström i somras och gjorde en uppvisning.  

  Därför har Nivren stegträning 18.30, lättare danser 19.30 och dansar svårare danser 

  sista timmen. Anpassat för de nya. Nivren planerar att åka på Världsmusikgala i  

  Umeå 21/2 2014. För övrigt håller man på att byta fönster på Värstaborg. 

  Marita berättar om verksamheten i Tuna Bygdegille. De bjuder in till bjudningsdans 

  den 11/11. De var själva på bjudningsdans i Härnösand för ett tag sen. 2/12 ska Tuna 

  ha distriktets julavslutning. Det blir 3 Wallmans den här terminen. 

 

§36. Nationaldagen, BAO, Jubileet på Stenstansdagarna 

  Kassör Carina och ordförande Marlene informerar föreningarna om läget med gaget 

  för årets deltagande i Nationaldagen. Kommunen gjorde en upphandling som  

  Gatufesten AB vann och var därför arrangör för Nationaldagen 2013. Efter  

  Gatufesten som hålls i början av juli i Sundsvall förklarades Gatufesten AB i konkurs 

  och kassör Carina har lämnat in fordran på 15 000 kr till tingsrätten i Sundsvall. Det 

  är många fordringsägare och stora skulder vilket ökar risken för att det blir svårt att 

  få ut gaget. Det är Sundsvalls Folkdansgille, Tuna bygdegille och Alnö Folkdansgille 

  som ska dela på gaget i år. Tingsrätten kommer att svara så snart de vet, men det kan 

  ta ända in på 2014. Riksstyrelsen är underrättad och distriktet har fått stöd från  

  riksordförande och kassören på riks. Riksordförande ska hjälpa till att formulera och 

  skicka ett brev till Sundsvalls Kommun angående ärendet och att kommunen lämnar 

  ut föreningar i ovisshet och otrygghet. 

 

§37. Övriga frågor 

 Ordförande informerade om att riksstämman hålls i Umeå 4-6 april 2014 och 

 ordförande och informatören kan tänka sig åka som distriktets representanter. 

 Ordförande påvisade åter igen vikten av att delta och samarbeta för att skapa 

 mötesplatser för dans och musik, samspelsmedaljhelgen på Sidsjö hotell togs som 



   

 exempel. Föreningarna ska aktivt delta och distriktet/föreningarna ska försöka hitta 

 ett samarbete för att bevara och nystarta dans och musikverksamhet för framtiden. 

 

§38. Halvårsmöte, Årsmöte? 

 Halvårsmöte blir den 2/12 då Tuna har distriktets julavslutning. Skönborg behöver 

 således inte vara värdar för halvårsmöte. 

 Årsmöte blir den 23/3 2014 kl.14-16 med SFG som värdar. Styrelsen skickar även 

 med önskan om att det ska bli något kul med dans efteråt. Ordförande informerar om 

 att SFG står för lokalhyra och ordnar fika och distriktet betalar fikakostnad. Kallelser 

 kommer att skickas ut. 

 

§39. Framtida möten 

 16/2 2014 ska stiftelsen ha årsmöte, gäller styrelsen, och DS kommer därför att ha 

 förberedande möte inför distriktets årsmöte, samma dag. Kl.15.00–18.00 för bägge 

 mötena. Plats: Eva Lindbäck. Kallelser kommer att skickas ut. 

 

§40. Avslutning 

  Ordförande tackade Carina för att hon bjöd in till möte med gott fika och de övriga 

  för visat intresse, och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

Ordförande:       Sekreterare:    

   

 

______________________     ______________________ 

Marlene Jonsson      Marita Kristmansson 

 

 

Justeras: 

 

 

______________________ 

Monica Rödén 

 


