
  2016-06-13 

Svenska Folkdansringen 
Medelpads Distrikt 
 
 
 

 

 

Protokoll nr 3 styrelsemöte 

2016-05-16 kl.18.00–20.00 hos Lars-Owe Andersson. 

 

Närvarande: Marlene Jonsson, Lennart Jonsson, Lars-Owe Andersson, Eva Lindbäck, Lars-Eric 
Gustafsson, Björn Norén, Carina Könberg. 

 
§ 22. Mötets öppnande 

Marlene Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 23. a) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Marlene Jonsson och till sekreterare för mötet valdes  
Lars-Owe Andersson. 
 
b) Val av justerare 
Som justerare valdes Lelle Jonsson. 
 

§ 24. a) Föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkändes. 
 
 b) Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 25. Ekonomirapport. 

Carina Könberg rapporterade att det ekonomiska läget är bra. 
 
§ 26. Handlingar Riksstämman 2016. 

Marlene rapporterade att det är en massiv lunta med handlingar,  som skall läsas igenom, 
innan deltagandet på Riksstämman. 

 
Marlene berättade också, att man i år kommer att testa en ny metod för att få med så 
många som möjligt att komma med sina synpunkter i olika frågor, genom att införa ett s.k. 
”Påverkanstorg”. Det innebär att alla kan skriva sina idéer på ett stort block och att samtliga 
sedan kan diskutera de olika frågorna/idéerna. 

 
Marlene har fått en förfrågan och nomineringsbrev beträffande inval i riks styrelse, som 
andre vice ordförande. Styrelsen tycker att det är hedrande och bra att norra Sverige får en 
representant i riksstyrelsen. Vi lyfter på hatten för det! 
Några av de viktiga frågorna som Marlene vill jobba för kommer att vara integration, samt 
att få igång utbildning för ungdomsledare m.m.  Styrelsen tycker att det bör ske med det 
snaraste och vara effektivt. 
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§ 27. Kulturdag. 

Kulturdagen den 3 september på Värstaborg är under planering.  Lars-Eric Gustafsson är 
kulturgeneral för projektet och har förslag beträffande internationellt utbyte med våra 
invandrare/flyktingar vad det gäller dans, sång, musik och mat. 
Vi kommer att få uppleva kultur från Syrien, Eritrea m.fl. länder, samt prova på diverse olika 
mat. 

 Deltagande av Mittfolk(med Göran Månsson, Daniel Ek), Daff-Daff, Bjäran m.fl. är planerat. 
Ekonomiskt så skall styrgruppen söka pengar från någon fond, t.ex. från Allmänna 
Arvsfonden eller Kommunen. Skulle det inte räcka till, så står Folkdansringen Medelpad 
som garant, om ett underskott skulle uppstå. Styrelsen tar beslut angående summa om det 
blir aktuellt. 

 
§ 28. DoM redogörelse för planer och rapporter. 
 

Sångträffarna, med Gun-Britt Hermansson, att sjunga visor, har fungerat bra under våren 
och den kommer att fortsätta till hösten. 

 Vi samarbetar med ett studieförbund och kostnad för varje sångträff, kommer att bli  
40 kr/person/gång. 
Ersättning för cirkelledare är 200 kr/gång plus reseersättning. 
Vid varje sångträff, så måste en deltagarlista fyllas i, som underlag för studieförbundets 
redovisning, för att Distriktet ska erhålla bidrag. 
Ewa-Lena Sjödin har utsetts till nyckelpiga och att kolla upp vilka som är närvarande samt ta 
betalt. Marlene håller på att se över en lösning för swish. 

 
Det redovisas att ”Folkmusik på Värstaborg” börjar hösten den 17 september, med konsert 
och dans på kvällen, där Ulf & Mats Andersson spelar. 

 DoM i Distriktet arrangerar då en danskurs med Eva & Tommy Englund på dagen.  
 

Den 22 oktober kommer Ljunglöfs Kapell att uppträda, vilket blir nästa ”Folkmusik på 
Värstaborg”. 

 
I höst, 4-6 november, blir det också uppspelning för Samspelsmedaljen, som brukligt på 
Sidjö Hotell & Konferens. Distriktet har ett samarbete med Folkmusikförbundet och ska 
även där arrangera en danskurs. Mer info kommer framöver. 

 
Björn Norén är intresserad av att starta dans för barn bland de nyanlända/asylsökande. 

 
§ 29. Skrivelser & övriga rapporter. 

Inget speciellt att redovisa. 
 
§ 30. Redogörelse och frågor från eller till föreningar i distriktet. 
 
  Alnö FDG: 

Redovisade två danskurser, en på hösten 2015 och sedan fortsättningskurs på våren, med 
bra deltagande. Kommer att dansa den 6 juni, Nationaldagen, samt på Midsommarafton i 
vanlig ordning. 

 
 Nivren: 
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Kommer att dansa på Midsommar.  Det blir senare en resa till Krakow & Zakopane, Polen, 
där man kommer att ge ett antal uppvisningar. 

 
 Sundsvalls FDG: 
 Ska ev. dansa för nysvenskarna på stadshuset på nationaldagen. 

Midsommarafton dansas det på Norra Berget. 
I oktober åker man till Mallorca. 

 
 Skönborgs folkdanslag: 

Kommer att dansa på Norra Berget, Midsommarafton. 
Är värdar för ett tyskt folkdanslag som kommer från orten Geseke, ligger c:a 15 mil NO om 
Düsseldorf. 

 De kommer också att dansa på midsommarafton på Norra Berget. 
 
§ 31. Styrelsesammansättning i framtiden. 

Eftersom Marlene kommer att väljas in som andre vice ordförande för Riksstyrelsen, så 
innebär det att hon måste dela med sig av tiden för både riks samt lokala distriktet. 

 
 Marlene känner därför att hon måste få hjälp med att hantera distriktsfrågor i framtiden. 
    

Vår sekreterare Marita Kristmansson skall ersättas på distriktsstämman 2017, eftersom 
hennes mandattid går ut då. Här blir det ett nyval. 

 
§ 32. Information/Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 
 
§ 33. Mötesplanering-flödesschema. 

Bifogat och tidigare utgivet flödesschema kommer att kompletteras. 
 
§ 34. Nästa möte. 

Nästa möte blir måndagen den 2016-10-17 kl.18:00 hos Björn Norén. 
 
§ 35. Avslutning 

Marlene avslutade mötet och tackade för vårt deltagande och insatser, samt gott fika med 
smörgåsar och god rabarberkaka. 

 

 
__________________________      ________________________ 

  Lars-Owe Andersson    Lelle Jonsson 
  Sekreterare     Justerare 
    
  __________________________ 
  Marlene Jonsson 
  Ordförande 


