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Folkdansringen 2011-03-17 i Johannedals Folkets Hus  

 

Närvarande: Se närvarolista  
 

§1. Stämmans öppnande 

Ordförande Marlene Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§2. Stämmans behöriga utlysande och föredragningslista 

Stämman ansågs behörigt utlyst samt föredragningslistan. 

§3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§4. Upprättande av röstlängd 

8 deltagare från styrelsen var närvarande samt 12st föreningsombud. Sammanlagt 20 st. röstberättigade. 
Samtliga deltagare vid mötet skrev dessutom under en deltagarförteckning som bifogas protokollet. 
Årsmötet godkänner att Jenny Bylund är föreningsombud för Skönborgs Folkdanslag på årsstämman 
istället för Per Berglund. 

§5. Val av stämmofunktionärer 

a. Stämmoordförande: Sven Bergkvist Alnö folkdansgille. 

b. Stämmosekreterare: Marie Jansson Alnö Folkdansgille. 

c. Protokolljusterare: Lennart Jonsson Sundsvalls Folkdansgille & Leif  Bylund Skönborgs Folkdanslag. 

d. Rösträknare: Lennart Jonsson Sundsvalls Folkdansgille & Leif  Bylund Skönborgs Folkdanslag. 

§6. Verksamhet 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Lästes igenom av Marlene Jonsson. Mötet godkände denna. 

b. Resultat och balansräkning 

Kassören Carina Könberg redovisade på mötet resultat och balansräkning och mötet godkände 
denna. 

c. Revisionsberättelse 

Marie Jansson föredrog revisionsberättelsen och mötet godkände denna.  



§7. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och övriga funktionärer 

 Mötet beslöt att bevilja distriktsstyrelsen och övriga funktionärer ansvarsfrihet för det gångna året. 

§8. Behandling av propositioner och motioner 

a. Propositioner 

b. Motioner 

Inga propositioner eller motioner har inkommit till distriktets årsmöte. 

 

§9. Beslut om arvoden, traktamenten och reseersättningar för innevarande 
verksamhetsår 

Inga arvoden eller traktamenten utgår utan endast reseersättning enligt statens normer. 

 

§10. Fastställande av verksamhetsplan, budget för 2011 och medlemsavgifter för 
2012 
Verksamhetsplan för 2011 fanns för mötesdeltagarna att ta del av och Distriktets ordförande Marlene 
Jonsson kommenterade denna. Kassören Carina Könberg gick igenom budgeten för 2011 och 
meddelade att det är oförändrad medlemsavgift för år 2012. Medlemsavgiften är 30 kr för vuxen och 
15 kr för ungdom. 
 

§11. Val av styrelseledamöter, revisorer och rekryterare 
Till sekreterare omvaldes Ulrika Andersson. Ett fyllnadsval på 2 år gjordes för Lennart Jonsson som 
informatör. Leif  Söderberg valdes till revisor, Arne Hjortén valdes till revisorssuppleant på 2 år och 
Marie Jansson på 1 år och till rekryterare valdes Anne-Marie Runebjörk det bestämdes också att alla 
valda föreningsrepresentanter till Distriktet ska vara rekryterare. 
Representant till distriktsstyrelsen från Skönborgs folkdanslag är Linnea Svelander och suppleant Lydia 
Holmlund. 
 Representant från Sundsvalls folkdansgille är Andreas Idh. 
Representant från Nivren bygdegille är Eva Lindbäck och suppleant Marie Rudbäck. 
Representant från Tuna bygdegille är Annica Lundgren och suppleant är Åke Rödén. 
Representant från Torps gille är Johann Björk och suppleant är Lars Andersson. 
Representant från Alnö folkdansgille är Anne-Marie Runebjörk. 

 
 §12. Val av övriga ledamöter, ombud och representanter 

 
a. Stiftelsen Bergeforsens Bygdegille: 

Till den posten valdes Bengt Bydén  

b. Ordförandekonferens: 

Marlene Jonsson och Lennart Jonsson åker till ordförande konferensen 

c. Sammankallande och kontaktpersoner: 

Till Styrelsen  Marlene Jonsson 

Till Dans   Lennart Jonsson 

Till Musik   Andreas Idh 

Till Dräkt   Eva Andersson 

Till Barn och Ungdom Leif  Bylund   



 

   

§13. Under mötet väckta frågor samt övriga frågor 
 
a. Firmatecknare 

Ordförande Marlene Jonsson sekreterare Ulrika Andersson och kassören Carina Könberg 
firmatecknar var för sig. 

 
b. Årsmötesvärd 

Enl. bifogad lista till mötet  
 
c. Representanter Dans o Musiksektionen 

Från Skönborgs folkdanslag Amanda Qvarfort och Per Lundgren från Tuna Bygdegille. 
 
Övriga frågor 
Leif  Bylund berättade om det uppsving av ungdomar som Skönborg har fått genom bytet av 
danslokal till Kårhuset och han ville att vi skulle fundera över hur Björn Norén som har utbildat sig  
på Eric Sahlström Institutet bäst ska kunna sprida vidare sina kunskaper som han fått t.ex. ut till 
skolorna. 
 
Diskussion på mötet om deltagandet i sjätte juni firandet i Sundsvall där Berndt Lennholm från 
Bestyrelsen mottog önskemål från föreningarna bl.a. om att dansarna vill ha bättre golv på Lilla 
Scenen och att spelmännen ska stå på samma scen som dansarna. 
En uppmaning från Distriktets styrelse var att Bestyrelsen själv får tillfråga Spelmansförbundet om 
deltagande i sjätte juni då föreningarna själva har egna spelmän till sina uppträdanden. 
Tre föreningar i nuläget har tackat ja till deltagande i sjätte juni firandet i Sundsvall-  

 

§14. Avslutning 

Ordförande för mötet Sven Bergkvist tackade för sig och för visat intresse av mötesdeltagarna och 
efter mötet bjöds det på kaffe med smörgås. 

 

Vid pennan 

 

Marie Jansson 

 

Justeras         Justeras 

 

Leif  Bylund         Lennart Jonsson 

 

    


