
Svenska Folkdansringen
Medelpads Distrikt                                                                                                      

Protokoll fört vid årsstämma i Medelpads Distrikt av Svenska 
Folkdansringen 2013-03-17 på Kårhuset

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

Stryker §17 från dagordning eftersom det ärendet avhandlas som proposition under 
§8a. §15 behandlas efter §16. Budget beslutas efter beslut om 50årsjubileum. Tobias 
Strömberg informerar om Stiftelsen Bergeforsens Bygdegille samt delger oss 
information från Riks före §6. Efter förändringarna godkändes dagordningen.

§ 4. Upprättande av röstlängd

Årsmötet beslutade att godkänna Erik Norin som föreningsombud från Skönborgs 
Folkdanslag istället för Amanda Qvarfort som ej var närvarande. 16 föreningsombud 
med rösträtt var närvarande. Samtliga deltagare vid mötet skrev dessutom under en 
deltagarförteckning som bifogas protokollet.

§ 5. Val av stämmofunktionärer

a. Stämmoordförande: Bengt Bydén Sundsvalls Folkdansgille
b. Stämmosekreterare: Camilla Andersson Skönborgs Folkdanslag
c.  Protokolljusterare: Lars-Erik Gustavsson och Marita Kristmansson.
d.  Rösträknare: Lars-Erik Gustavsson och Marita Kristmansson.

Information av Tobias Strömberg. 
Tobias är tidigare dansare i distriktet, i bla Bergeforsens bygdegille och jobbar nu i 



Riksstyrelsen. Tobias berättar om aktuella projekt och evenemang  som riks arbetar med. 
Som representant för ”Stiftelsen Bergeforsens Bygdegille” överlämnar han stiftelsen i 
distriktets förvaltning. Årsstämman behöver därmed utse någon form av förvaltningsgrupp 
och minst en revisor. Beslut måste sedan tas om ansökningstider, stipendiebeloppens 
storlek osv när det gäller formen för hur stiftelsen ska drivas vidare i distriktets regi. 

§ 6. Verksamhet

a) Styrelsens verksamhetsberättelse, innehållande redovisning av funktionärer och 
ordförandes slutord 2012, gås igenom och godkännes. Dans- och musiksektionens rapport 
redovisas av Lelle Jonsson och godkännes.
b) Kassören redovisar balansrapport och resultatrapport. Godkännes.
c) Leif Söderberg redovisar revisionsberättelsen som godkännes.

§ 7. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och övriga funktionärer

Ansvarsfrihet beviljas.

§ 8. Behandling av propositioner och motioner

a) Marlene Jonsson redovisar den proposition som lämnats av distriktsstyrelsen 
angående tydliga arbetsinstruktioner för de olika styrelsemedlemmarnas 
styrelseuppdrag. Propositionen godtas.
b) Inga motioner har inkommit.

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

Distriktsstyrelsens förslag antas, dvs oförändrat mot tidigare år. Inga arvoden eller 
traktamenten. Rese-ersättning enligt statens normer.

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan, budget för 2013 samt medlemsavgifter 
för 2014

Verksamhetsplanen ses igenom och godkännes.
Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad. 
Budget för 2013 tas enligt förslag, efter diskussion om jubileet, se §14.

§ 11. Val av styrelseledamöter, revisorer och rekryterare

a) Sekreterare 2 år: Marita Kristmansson .
b) Informatör 2 år: Omval Lennart Jonsson.
c) Revisor 2 år: Leif Söderberg.
d) Revisorssuppleant 2 år:Erling Hallberg.
e) Rekryterare 1år: Ros-Marie Grillfors.



§ 12. Val av övriga ledamöter, ombud och representanter

a) Stiftelsen Bergeforsens Bygdegille 1 år: Hela distriktsstyrelsen samt sittande 
revisorer; Per Högberg och Leif Söderberg.
b) Ordförandekonferens: Marlene Jonsson och Lennart Jonsson.
c) Kontaktperson styrelsen 1 år: Marlene Jonsson
d) Kontaktperson dans 1 år: Lennart Jonsson
e)Kontaktperson musik 1 år: Pelle Lundgren. 
f) Kontaktperson dräkt & slöjd 1 år: Inger Ericsson.
g) Kontaktperson barn & ungdom: Leif Bylund.

§ 13. Val av firmatecknare

Enligt stadgarna; Ordförande Marlene Jonsson, sekreterare Marita Kristmansson och 
kassör Carina Könberg var för sig.

§ 14. Beslut om 50årsjubileum 

Styrelsen får stämmans uppdrag att arbeta vidare för ett jubileumsfirande enligt 
styrelsens förslag: Dans & musiksektionen arrangerar ett jubileum för allmänheten 
och distriktsstyrelsen arrangerar ett för medlemmarna. Beräknade kostnader framgår 
av budget för 2013.

§ 15. Information från distrikt och föreningar

Representanter från Tuna, Alnö, Nivren, Torp, Gillet och Skönborg berättar om sina 
aktiviteter under det gångna året. 

Distriktet har arbetat med stadgeändring, bla av namnet från Ungdomsringen till 
Folkdansringen. 
Lennart berättar om vad distriktet kan ordna för föreningarna, och påminner om 
hemsidan och dess rika utbud av information.

§ 16. Beslut om Nationaldagsfirande

Samtliga föreningar utom Torp är intresserade av att fortsättningsvis delta i 
gemensamt nationaldagsfirande i Sundsvall. Enligt förslag från styrelsen beslutas att 
medlemmar från alla föreningar som vill delta anmäler sig och att ersättning betalas 
ut till resp. förening per deltagande medlem.

§ 17.  Beslut om distriktsstyrelsens arbetsbeskrivning

 Struken. Se §3 och §8a.



§ 18. Under mötet väckta frågor

Skönborgs medlemmar behöver få köpa begagnade dansskor. Förslag om en flik på 
hemsidan för försäljning av dräkter och skor.

§ 19. Avslutning.

Bengt tackar för förtroendet och lämnar tillbaka klubban till Marlene.
Marlene tackar Andreas Idh för gott arbete i dans- och musiksektionen. 
Ulrika Andersson tackas för gott arbete som sekreterare i distriktsstyrelsen.
Tack riktas även till alla distrikts- och mötesfunktionärer, arrangörer och 
mötesdeltagare. 
Stämman avslutas.

______________________ ______________________
Bengt Bydén Camilla Andersson
Stämmoordförande Stämmosekreterare

______________________ ______________________
Lars-Erik Gustavsson Marita Kristmansson
Protokolljusterare Protokolljusterare


