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Närvarande:  32 deltagare från distriktets föreningar och 1 deltagare från Riks.  

Tuna Bg 5st, Skönborg Fdl 4st, Sundsvalls Fdg 9st,  Nivrèn Fdg 9st, Alnö Fdg 5st. Se 

bifogad deltagarförteckning. 

 

§ 1. Stämmans öppnande 

 

Ordförande Marlene Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 2. Stämmans behöriga utlysande 

 

Stämman ansågs behörigt utlyst.  

 

§ 3. Godkännande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan godkändes 

 

§ 4. Upprättande av röstlängd 

 

Stämman beslutade att godkänna Berit Bergkvist som föreningsombud från Alnö 

Folkdansgille istället för Tord Strömberg samt Lisbeth Rödin som ersättare för May 

Ljung. 13 föreningsombud med rösträtt var närvarande. Samtliga deltagare vid mötet 

skrev sina namn på en deltagarförteckning som bifogas protokollet. 

 

§ 5. Val av stämmofunktionärer 

 

a) Ordförande: Rolf Granqvist, Nivrén Folkdansgille 

b) Sekreterare: Lars-Eric Gustafsson, Sundsvalls Folkdansgille 

c) Protokolljusterare: Lars Andersson, Nivrén Folkdansgille och Marie Jansson, Alnö 

Folkdansgille. 

d) Rösträknare: Se punkt c). 
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§ 6. Verksamhet  

 

a) Marlene Jonsson presenterade styrelsens verksamhetsberättelse, innehållande 

redovisning av funktionärer och ordförandes slutord. Stämman godkände 

verksamhetsberättelsen. 

b) Lelle Jonsson redovisade Dans & Musiksektionens rapport som godkändes av 

stämman. 

c) Carina Könberg redovisar balansrapport och resultatrapport som godkändes av 

stämman. 

d) Stämman godkände ekonomisk redovisning för Stiftelsen Bergeforsens Bygdegille. 

e) Per Högberg föredrager revisionsberättelsen för både Distriktet och Stiftelsen 

Bergeforsens Bygdegille som godkännes av stämman. 

 

§ 7. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och övriga funktionärer 

 

Ansvarsfrihet beviljades. 

 

§ 8. Behandling av propositioner och motioner 

 

a) Inga propositioner har inkommit. 

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. Reseersättning enligt statens normer. 

 

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan, budget för 2016 samt medlemsavgifter 

för 2017 

 

Verksamhetsplanen och budgeten presenterades och godkännes. 

Stämman godkände att medlemsavgiften är oförändrad, 25 kr för ungdom och 40 kr 

för vuxen. Till Riks betalar föreningarna 95 kr för ungdom och 110 kr för vuxen.     
 

§ 11. Val av styrelseledamöter, revisorer och rekryterare 

 

a) Ordförande 2 år   Marlene Jonsson, omval 

b) Kassör 2 år   Carina Könberg, omval 

c) Revisor 2 år   Karl-Eric Sjögren, nyval. Leif Söderberg, fylln val 1 år  

d) Revisorssuppleant 2 år Marie Jansson, omval 

e) Valberedare 1år   Lillemor Hallberg, nyval 
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§ 12. Val av övriga ledamöter, ombud och representanter 

 

a) Ombud till Riksstämma   Marlene Jonsson och Lennart Jonsson 

b) Sammankallande för styrelsen   Marlene Jonsson 

c) Sammankallande för dans och musik  Lennart Jonsson 

d) Sammanslagen med punkt c) 

e) Sammankallande för dräkt & slöjd Inger Ericsson 

f) Sammankallande för barn & ungdom Björn Norén 

g) Ledamöter i dans & musiksektionen Lennart Jonsson, Lennart Danielsson, 

Björn Norén, Marlene Jonsson, Per Högberg  

 

 

 

 

§ 13. Information från distrikt och föreningar 

 

Bengt Bydén berättar att Sundsvalls Fdg gör en resa till Mallorca i höst. Inger 

Ericsson informerar att Hemslöjden bjuder in till en dräktdag den 21 maj. Mer om 

detta kommer att finnas på distriktets hemsida. 

 

Linde Jonsson berättar att Skönborg får besök av dansvänner från Tyskland nu i 

sommar. Vidare har man ett samarbete med Internationella föreningen för aktiviteter 

som handlar om att förbättra hyr integration med flyktingar. 

 

Bo Jansson nämner att Alnö Fdg hösten 2015 startade en gammeldanskurs för 

nybörjare på 10 ggr och i vår följt upp med en fortsättningskurs. 

I höstas hade vi också en uppstart, en helg där vi alla for till Lasses krog i Färila. 

Alnö Fdg planerar att uppträda på 6 juni och på midsommarafton i år.  

 

Per Högberg informerar bl a om att Nivrén haft 15 dansuppvisningar under 2015 samt 

att man under 2016 kommer att resa till Polen. Folkmusik på Värstaborg 3 kvällar 

under våren och 3 kvällar under hösten. 

 

Lillemor Hallberg meddelar att Tuna Bygdegille från och med 2016 lagt ned 

verksamheten. Berör 31 medlemmar varav några är medlemmar i andra föreningar.      
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§ 14. Under mötet väckta frågor 

 

Hampus Bergström efterlyser utskick av föredragningslista i samband med kallelsen 

till årsstämman. Marlene informerade om att alla möteshandlingar läggs upp på 

distriktets hemsida och att det är respektive förenings representant, ordförande eller 

sekreterare, som ansvarar för att skicka ut föredragningslista till sina medlemmar. 

 

§ 15. Avslutning. 

 

Stämmoordförande Rolf tackar för förtroendet och lämnar tillbaka klubban till 

Marlene. 

 

Marlene tackar alla distrikts- och mötesfunktionärer, arrangörer och mötesdeltagare.  

Stämman avslutas. 

 

 

 

 

 

 

______________________   ______________________ 

Rolf Granqvist      Lars-Eric Gustafsson 

Stämmoordförande     Stämmosekreterare 

 

 

 

 

______________________   ______________________ 

Lars Andersson     Marie Jansson 

Protokolljusterare     Protokolljusterare 
 

 

 

 

Efter mötet delade Karl Gunnheden, från Riks, ut Svenska Folkdansringens förtjänstmärke i guld 

till Bengt Bydén, Sundsvalls Folkdansgille samt motsvarande märke i silver till Lillemor Hallberg, 

Tuna Bygdegille och Marie Jansson, Alnö Folkdansgille samt till Sven Bergkvist, Alnö 

Folkdansgille. 


