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Svenska Folkdansringen 
Medelpads Distrikt 
 
 
 

 

 

Protokoll nr 4 styrelsemöte 

2016-10-17 kl.18.30–21.30 hos Björn Norén. 

 

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

 
§ 36. Mötets öppnande 

Marlene Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§ 37. a) Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Marlene Jonsson och till sekreterare valdes Lelle Jonsson. 
 
b) Val av justerare 
Eva Lindbäck valdes till justerare. 
 

§ 38. a) Föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 b) Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes, dock bör ordningsföljden ses över i fortsättningen då 
dagordningsfrågan bör komma som andra punkt på dagordningen. VU ändrar. 
 

§ 39. Ekonomirapport. 
Carina Könberg redovisade ekonomin. Kostnaden för kulturdagen blev endast 3435 kr för 
distriktet, alltså utöver de 20 000 kr som Föreningsbyrån bidrog med. Ekonomirapporten 
godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 40. Riksstämma 2016 FolkTV. 
Redovisning av Riksstämman 2016 i Karlskrona dels genom att Marlene visade en film som 
FolkTV gjorde på stämman. Förslag kom att visa den på halvårsmötet då Nivren har 
Luciafest den 14/12. VU ordnar med detaljerna för att det ska kunna bli möjligt. 
  

§ 41. Ordförandekonferens 2017. 
Den ska 2017 hållas i Helsingborg i samband med Folk & världsmusikgalan 18-19/3 2017. 2 
kandidater är Lelle Jonsson och Björn Norén. Marlene är förmodligen redan på plats genom 
riksstyrelsen. Det brukar ska anmälas i januari. Distriktet kommer att få stå för en viss 
kostnad. 
 

§ 42. Riksstämma 2018. 
Sundsvall 19-20/5 2018. Ordförande har skickat offertförfrågan till Quality Hotel och prel. 
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bokat en konferenslokal. Scandic City har själv ringt och ska kolla upp olika möjligheter och 
återkomma. Mötet tyckte att stadshuset var ett trevligt alternativ för kvällens middag. DoM 
har fått uppdraget för kringaktiviteter, som dans på stan och uppvisning på middagen. Allt 
kring riksstämman beslutas på riks. 
 

§ 43. Distriktsstämma 2017. 
12/3 kl.14.00, Alnö Folkdansgille är mötesvärdar. Lars-Owe kollar med föreningen innan 
Marlene skickar ut första kallelsen. 
 

§ 44. Distriktets halvårsmöte 2016. 
14/12 kl.19.00, Nivren Folkdansgille, Värstaborg. Kommer särskild inbjudan till alla 
föreningar. 
 

§ 45. Distriktets samträningar…och mötesvärdar. 
 Ny lista som finns på www.knatofs.eu 
 Föreningarna kan hjälpas åt att göra reklam för samträningarna. 
 
§ 46. Kulturdagen 3/9. 

Rapport från kulturgeneralen Lars-Eric Gustafsson (bil Internationell Kulturdag). 
Redovisning inskickad till Föreningsbyrån av ordförande. Kostnad för distriktet 3435 kr. 
Diskussioner kring arrangemanget. Rapporten godkändes. 
 

§ 47. DoM redogörelse för planer och rapporter. 
Lelle redogjorde för rapporter. 

 Plan för våren 2017 diskuterades. 
 25-26/3 bokad för kurs i internationella danser på Värstaborg.  
 
§ 48. Skrivelser och övriga rapporter. 

Ordförande har skickat ut information om föreningsböcker till styrelsen. Ordförande 
godkänd cirkelledare i Kulturens. Ordförande ställer frågan till mötet ifall DS ska inhandla 
något material och använda detta i studiecirkel, t ex. det som handlar om att rekrytera 
medlemmar. Lars-Eric talar varmt om vikten att få nya medlemmar. Björn berättar att han 
har träffat en person som kan lära honom att leda barngrupp i dans. Lars-Eric berättar om 
Lunds Universitet, hur de har engagerats i folkdans. Diskussioner om vilka som ska ta ansvar 
för att marknadsföra sig för att få nya medlemmar. Förening eller distrikt. Lars-Eric kommer 
med förslag att på ett mer kraftfullt sätt ”ragga” nya dansare som hamnar i en grupp med 
utvalda ledare för att sedan hamna i folkdanslag. Ordförande informerar att en fråga om 
distriktet ska arbete med medlemsrekrytering måste tas på årsmöte och alltså lämnas in 
som en motion till mötet angående förändring i arbetsmål. Distriktets nuvarande uppgift är 
huvudsakligen utbildning.  
 

§ 49. Redogörelse och frågor från eller till föreningarna. 
SFG-Inget att ta upp.  
Alnö-har haft danskurser och har lyckats fått 5 nya medlemmar. Haft kick-off 24/9 på 
Järvsöbaden.  
Skönborg-ska till Tyskland i vår 2017. Har fått ca 10 nya dansare. Har nybörjarträning mellan 
17-18 varje söndag innan ordinarie träning. 
Nivren har besökt Polen i somras och väntar besök från ett danslag i Piteå 15-16 oktober 
och med vilket de har haft utbyte tidigare. 

http://www.knatofs.eu/
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§ 50. Kulturens Bildningsverksamhet och Folkdansringens studiecirkel i Sociala medier. 
Folkdansringen har tagit initiativet till att fråga efter en utbildning för medlemmarna i 
media, och Kulturens lät ung media skapa en studiecirkel på nätet, Kulturens hemsida, för 
sociala medier. Föranmälan för studiecirkeln är senast 3/11. Mer info går att hitta både på 
Kulturens och Folkdansringen. Distriktet ska arbeta för och informera att studiecirkeln finns. 
 

§ 51. Evenemang/Projekt i landet. 
Information om evenemang och arrangemang som går att hitta på Folkdansringens 
hemsida, www.folkdansringen.se 
 

§ 52. Information/Övriga frågor. 
 Inga övriga frågor. 
 
§ 53. Mötesplanering-flödesschema. 
 Nästa möte blir hos Eva Lindbäck 23/1 2017 kl.18.30 
 Efter det blir det hos Carina Könberg 15/5 2017 kl.18.30 
 VU uppdaterar årsflödesschema. 
 
§ 54. Avslutning. 

Ordförande tackade alla för visat intresse, god gemenskap och tackade Björn för gott fika 
och avslutade mötet. 

 
__________________________       ________________________ 
Lelle Jonsson      Eva Lindbäck 
Sekreterare      Justerare 

    
__________________________ 
Marlene Jonsson 
Ordförande 

http://www.folkdansringen.se/

