
 
 

Svenska Folkdansringen 

Medelpads Distrikt                                                                                                       

 

Protokoll fört vid årsstämma i Medelpads Distrikt av Svenska  

Folkdansringen 2012-03-17 i Matfors Folkets Hus 

 

 

Närvarande:  Se bifogad deltagarförteckning. 

 

§ 1. Stämmans öppnande 

 

Ordförande Marlene Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 2. Stämmans behöriga utlysande och föredragningslista 

 

Stämman ansågs behörigt utlyst samt även föredragningslistan. 

 

§ 3. Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Upprättande av röstlängd 

 

16 föreningsombud med rösträtt var närvarande. Samtliga deltagare vid mötet skrev 

dessutom under en deltagarförteckning som bifogas protokollet. 

 

§ 5. Val av stämmofunktionärer 

 

a. Stämmoordförande: Per-Gunder Swärd Tuna Bygdegille 

b. Stämmosekreterare: Lillemor Hallberg Tuna Bygdegille  

c.  Protokolljusterare: Johann Björk Torps Gille och Monica Wallner S-valls Fdg. 

d.  Rösträknare:Johann Björk Torps Gille &Monica Wallner Sundsvalls Fdg. 

 

§ 6. Verksamhet 

  

a. Marlene Jonsson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2011. Förutom 

årsstämma och medlemsmöte har styrelsen haft 4 protokollförda möten. 

Marlene inf. vidare att man under 2011 ordnat med dans – och spelkurser med olika 

ledare. Under året har sekt. ordnat polske- och bygdedanskvällar på Logen på Norra 

Berget. Dessa har varit välbesökta och olika spelmän har ibland spelat till dansen. 



Sekt. har också deltagit i danskurser samt kurser som varit i Folkdansringens regi.   

b. Resultat och balansräkning upplästes av Leif Söderberg och godkändes. 

c. Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§ 7. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och övriga funktionärer. 

 

Ansvarsfrihet för styrelse och övriga funktionärer godkändes. 

 

§ 8. Behandling av propositioner och motioner. 

 

a. Inga propositioner inkomna 

b. Inga motioner inkomna 

 

§ 9. Beslut om arvoden, traktamenten och reseers.  för innevarande år. 

  

Distriktsstyrelsen föreslår beslut lika som föregående år. Inga arvoden eller 

traktementen utgår – endast reseersättning enl. statens normer. 

 

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan, budget för 2012 samt medl. avg. 2013. 

 

De föreslagna verksamhets- och budgetförslagen godkändes. Godkändes också en 

höjning av  medlemsavgiften med 10:- per vuxen samt ungdom. 

 

§ 11. Val av styrelseledamöter, revisorer och rekryterare. 

 

a. Ordförande på 2 år  Omval Marlene Jonsson 

b. Kassör på 2 år   Omval Carina Könberg              

c. Revisor på 2 år   Omval Per Högberg 

d. Revisorsuppl. 2 år  Omval Marie Jansson 

e. Rekryterare 1 år   Nyval Bengt Bydén 

 

§ 12. Val av övriga ledamöter, ombud och representanter. 

 

a. För stiftelsen Bergeforsens Bygdegille Bengt Bydén – Omval 1 år 

b. För Riksstämma Andreas Idh och Ida Nordgren. 

c. Kontaktperson styrelsen Marlene Jonsson – Omval 1 år 

d. Kontaktperson dans Lennart Jonsson – Omval 1 år. 

e. Kontaktperson musik Andreas Idh – Omval 1 år. 

f. Kontaktperson dräkt- och slöjd Eva Andersson Omval 1 år. 

g. Kontaktperson barn- och ungdom Leif Bylund Omval 1 år. 

 

§ 13. Val av firmatecknare. 

 

Distr. Styrelsens förslag om firmatecknare godkändes. Firmatecknare för Medelpads 

Distrikt  enl. nedan. 



Ordf. Marlene Jonsson, Sekr. Ulrika Andersson samt Kassör Carina Könberg var för 

sig. 

 

§ 14. Beslut om halvårsmötesvärd. 

 

Beslutas att årsmötesvärden ställer upp som värd även för halvårsmötet. Således blir 

Tuna Bygdegille värd för kommande halvårsmöte. 

 

§ 15. Information från distrikt och föreningar. 

 

Distriktet samt övriga föreningar gav en kort och intressant information om sin 

verksamhet. Försök med att ordna gammeldanskurs eller workshop eller ”prova-på- 

kväll” hade inte givit något resultat.  

 

§ 16. Beslut om Nationaldagsfirande. 

 

Mötet beslutade att samtliga föreningar samarbetar före och under Nationaldags- 

firandet. Sonja Bydén och Marlene Jonsson företräder samtliga föreningar i detta 

ärende gentemot ”Bestyrelsen”.  Beslut tas att begära 25.000:- kronor för årets insats 

den 6 juni. Jonas Lindeberg – Skönborgs Folkdansgille – har önskemål från deras  

förening att få göra uppvisning helt på egen hand utan iblandning. Önskemålet 

godkändes. 

 

§ 17.  Information om Stenstandagarna. 

 

I detta ärende får föreningarna ta egna beslut. 

 

§ 18. Under mötet väckta frågor. 

 

Leif Söderberg – Spelmansförbundet – inf. om förbundets årsträff på Norra Berget 

under sommaren och hade önskemål om att få många medlemmar från dans- 

föreningarna att delta. 

 

§ 19. Avslutning. 

 

Ordförande Per-Gunder Swärd tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

Matfors den 17 mars 2012 

 

Per-Gunder Swärd     Lillemor Hallberg 

Ordförande      Sekreterare 

 

Johann Björk     Monica Wallner 

Justerare      Justerare 


