2008-06-11

Folkdansringen Medelpads Distrikt

Klockan 19.00

Dans och musiksektionen
Typ av möte:
Deltagare:

Möte hos Lelle och Marlene på
Trafikgatan 5 A, Sundsvall

Planeringsmöte inför hösten 2008
Lelle Jonsson, Marlene Blomgren, Bo Jansson och Leif Bylund

Anteckningar
1.

Vi diskuterade hur vi ska kunna rekrytera nya medlemmar och ungdomar.

Resonemanget var genomgående att vi bör synas mer med dans och musik. Vi ska inte vara rädda att ställa krav på
arrangörer när vi ska uppträda när det gäller ljud, utrymme, tid osv.
Nationaldagen var katastrofal och har alltid varit så när det gäller ovanstående.
Om vi inte syns ute kan vi aldrig få nya medlemmar för då ”finns vi inte”…
Vi talade om att vi kan nå ungdomar både genom de som spelar något instrument och de som dansar, men var finns
de?
Ålstalägret, Hus 25, spelmansstämmor är definitivt sådana platser vi ska bearbeta!
Vi kanske ska försöka få in tid för dans på fritids/förskola någon gång/år?
Vi hade också olika synpunkter angående folkdräkt…skrämmer den folk eller gör den folk intresserad?
Beslut:

Inga direkta beslut.

Åtgärdspunkter

Ansvarig

Klart den

Inga ännu.
2.

Vi diskuterade Dans och spelkurs i Finnskogspols 27/9 eller 27-28/9

Alla var överens om att vi anordnar en spel och danskurs i Finnskogspols ev. ovanstående datum. Vi ska undersöka
om vi ska ha 1 eller 2 dagar. Om vi kör endagarskurs diskuterade vi att den kanske ska pågå lite länge än normalt
eftersom att denna dans är ”speciell”. Alternativt kör vi 2 dagar. Vi bjuder in närliggande distrikt till kursen.
Vi diskuterade Värstaborg som ett alternativ till endagarskurs, och Stornäset på Alnö ett annat alternativ om vi kör 2
dagar. Stornäset har ett vandrarhem och restaurang och stora lokaler så vi kan få allt på samma ställe kanske?
Lelle kollar detta då han känner ägarna.
Beslut:

Att jobba för att genomföra kursen.

Åtgärdspunkter

Ansvarig

Klart den

Tala med Per Thorn i Murbergsgillet som känner instruktörerna.
Kolla med Stornäset (prisuppgifter)
Pris Värstaborg

Lelle
Lelle
Per

Klart
Snarast
Snarast

3.

Vi diskuterade ”alternativt nationaldagsfirande” i Sundsvall

Då alla var mycket missnöjda med nationaldagens firande ur vår synpunkt så beslutade vi att undersöka
möjligheterna att vi själva tar hand om firandet på annan plats t.ex. på andra sidan ån 2009. Då får vi möjlighet att
synas på det sätt vi själva vill, vi får bygga upp den scenstorlek och den ljudanläggning vi vill och vi får också
konstruera vårt eget program vilket skulle bli mycket mer tillfredsställande för alla parter, tror vi!
Blandat program tillsammans med spelmansförbundet kanske? Egen försäljning av fika, korv?
Vi beslutade att delge Sonja som sitter i bestyrelsen dessa planer och höra vad bestyrelsen kan tycka om detta?

Vi kanske kan få ta del av pengar? Vi ska också kontakta kulturnämnden för resonemang angående detta.
Om ingen är intresserad av vårt förslag till firande på nationaldagen kom diskussionen upp att vi anordnar en dans
och musikdag istället ett annat datum. Vi var dock överens om att inte ställa upp på nationaldagen i fortsättningen
under de förhållanden som har varit de senaste åren. Vi kräver bättring.
Varje förening måste ju naturligtvis själva besluta om de vill vara med eller inte på nationaldagen.
Beslut:

Undersöka möjligheterna till eget arrangemang på nationaldagen

Åtgärdspunkter

Ansvarig

Klart den

Sända våra åsikter till Sonja
Kolla med Anna Cedergren på kulturnämnden

Bosse
Leif

Snarast
Snarast

4.

Diskussioner om folkmusikpub, folkmusikdag och kappleik

Vi diskuterade möjligheten att till vintern arrangera en folkmusikpub på Woodstock i Skönsbergs Folkets Hus.
Blandad dans till lokala och ev. utsocknes bra dansspelmän.
Vi diskuterade en folkmusik och dansdag på konsertteatern ev. till våren 2009.
Vi diskuterade också möjligheten att så småningom kanske arrangera en kappleik.
Beslut:

Kolla möjligheterna att hyra Woodstock för en folkmusikpub.

Åtgärdspunkter

Ansvarig

Klart den

Kolla möjligheterna att hyra Woodstock för en folkmusikpub.

Leif

Snarast

Åtgärdspunkter

Ansvarig

Klart den

Vi håller till hemma hos Bosse på Raholmsvägen 243 på Alnö.

Bosse

12/8

5.

Nästa möte.

Beslut:

12 augusti kl.19.00.

