Protokoll 2010-02-22
Svenska Folkdansringen,
Medelpads Distrikt
Dans och musiksektionen

Närvarande: Lelle Jonsson, Marlene Blomgren, Andreas Idh och Leif Bylund

1.

Genomgång av föregående protokoll.

2.

Vi har nu kört igång polskekvällarna igen. Vi håller till på Sundsvalls Folkets
Park där vi har fått ett nyckelkort. Vi betalar 400 kr men då får vi hålla på
mellan 18-22 om vi vill. Mycket bra dansgolv! Vi kan vara tvungna att höja
avgiften i framtiden om inte fler dansare kommer. Just nu kostar det 20
kr/gång. Vi är väldigt tacksamma då vi har fått hjälp av Sonja Bydén med att
vara kassör för detta evenemang!

3.

Planering inför folkmusikcaféer våren 2010.
31/1
27/2
27/3
17/4

4.

Tema Kulturskolan-var ett mycket uppskattat evenemang som
tyvärr gick minus då det kom för få deltagare. det enda vi kan säga
är att de verkligen missade något.....
Tema Hälsingland-Erik och Barbro (dans), Thomas
Wachenfeldt (spel) Lelle Kollar
Tema Dalarna-Bengt och Malin-Lelle Kollar
Tema Medelpad-Leif och Johanna-Leif ansvarig

Dans och spelkurs Föllinge. Vi diskuterade kursen som var mycket
uppskattad! I utvärderingarna märktes att deltagarna tyckte att det var för
mycket prat och diskussion från Berets sida och att de inte var nöjda med att
det var för många damer. Vi kan inte förändra detta då Folkdansringen är en
organisation som är öppen för alla och inte ska diskriminera någon. Detta
betyder att vem som helst ska få anmäla sig på kurs oavsett kön, ålder eller
hudfärg.
Vi i sektionen tycker att kursdeltagarna måste vara mer aktiva, lyssna på
instruktioner och vara med när vi byter damer för att få allt att fungera.
Det som är mycket allvarligt är att många struntar i att komma och struntar i
att meddela att de inte tänker komma, vilket gör att arrangemanget riskerar att
gå med förlust.
Vi tänker i framtiden ta betalt i förskott för kurserna för att eliminera detta.
Vi ska se till att instruktörerna använder headset.
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Kursen gick med 15 kr i vinst.
5.

Vi diskuterade kurs i Medelpadsdanser 11/4. Endast medlemmar i Medelpads
distrikt inbjuds. Kursen kommer att hållas på Skönsbergs Folkets Hus 12-16.
Kursavgift 50 kr/person.
Andreas instruerar i Haverödanserna, Lelle och Marlene i Slängpolska och
gammal vals, Leif i Kringpolska och senpolska och Per i Kibbika.

6.

Vi Har tillfrågat Ingemar Sund och Sonja Sahlström om att vara instruktörer i
Upplandsdanser och låtar 25/9. Ingemar har tackat ja. Vi har beslutat att höja
deltagar avgiften till 400 kr/person-vuxna inkl.mat och fika.

7.

Vi har tillfrågat Thomas och Marit Westling om att ha kurs och spela till dans
23/10.

8.

Vi diskuterade Bygdegillets fond.

9.

Vi diskuterade Tonlägret, samtal-förfrågan om samarbete med oss?

10. Nästa möte hos Lelle och Marlene 15/3.

G:\Users\Folkdans\Documents\Dans\Protokoll\Protokoll 2010-02-22.doc”\”fljo252011-02-08

