2013-02-03

Svenska Folkdansringen
Medelpad

Dans & musik Protokoll nr.1 2013-01-28
Närvarande: Andreas Idh, Lelle Jonsson, Marlene Jonsson, Amanda Qvarfort
och Pelle Lundgren.
Gäster: Per Högberg, Britt Åsberg Geibe och Leif Bylund
1.

Per Högberg och Britt Geibe från Nivren Folkdansgille berättade
om ett arrangemang de ville genomföra med gruppen Klintetten
från Östergötland. De planerade att ha en danskurs med Stig och
Helen Eriksson, en föreställning av Klintetten på Värstaborg och ett
samarbete med Njurunda spelmanslag gällande en låtkurs med 3
spelmän från Klintetten. Arrangemanget var planerat till 23 mars
2013.
Nivren Folkdansgille hade en önskan att dans & musik i distriktet
kunde medverka som arrangörer. Vi diskuterade frågan och
beslutade att distriktet skulle vara medarrangör.
Kostnader:
Dans och låtkurs, föreställning och spel till dans inklusive arvode
och resor uppgavs till 35 000 kr.
Underskottsbidrag från Sundsvalls kommun var beviljat på 15 000
kr.
Vi diskuterade hur många deltagare vi kunde locka och kom fram
till denna preliminära budget:
Deltagaravgift för danskurs inkl. fika, soppa med macka och Show
med allmän dans med Klintetten fastställdes 350 kr/person.
Deltagaravgift för låtkurs inkl. fika, soppa med macka och Show
med allmän dans med Klintetten fastställdes till 350 kr/person.
Inträde till Show och allmän dans med Klintetten fastställdes till 120
kr/person.
Dans & musik beslutade att bidra med 5 000 kr till evenemanget.
Deltagare på danskurs
Deltagare på låtkurs
Besökare på Show
Bidrag från distriktet

40 st x 350 kr = 14 000 kr
30 st x 350 kr = 10 500 kr
25 st x 120 kr = 3 000 kr
5 000 kr
32 500 kr

Kostnader för Klintetten

35 000 kr
- 2 500 kr
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Amanda Qvarfort och Leif Bylund från Skönborgs Folkdanslag
hade också ett förslag att arrangera en danskurs för ungdomar
samma datum med David Eriksson som instruktör.
Kostnader: Danskurs med David Eriksson 1 500 kr. Lokalhyra var ej
klart men Marlene förhandlade senare med Norra Berget om att
få hyra logen till en kostnad av 200 kr.
Det kom upp ett förslag att kursen kunde söka bidrag för
kostnader ur ungdomsfonden. Marlene har också sökt bidrag på
3 000 kr från Kulturens efter mötet.
Vi diskuterade hur många deltagare vi kunde locka och kom fram
till denna preliminära budget:
Deltagare på danskurs

20 st x 100 kr = 2 000 kr

Kostnader för lokalhyra
Kostnader för instruktör

200 kr
1500 kr
- 300 kr

Vi beslutade att Lelle skulle marknadsföra evenemangen via
epost, facebook, övrig webb, hemsida så snart som möjligt.
Lelle och Marlene är även ansvariga för att ta emot anmälningar
och informera om evenemangen om någon ringer eller kontaktar
oss via epost.
Nivren Folkdansgille ansvarar för lokaler till danskurs, låtkurs och
show med Klintetten samt ordnar fika och soppa med macka till
deltagarna.
Övriga funktionärer får anlitas efter behov.
Enligt ovanstående beräkningar kommer evenemangen att gå
med förlust på 2 800 kr. Vi har räknat lågt på antalet deltagare i
vissa delar av evenemangen, t.ex. skulle det räcka med att få 23
personer till att gå på Show och allmän dans med Klintetten för
att nå ett nollresultat.
Vi har heller inte räknat med underskottsbidraget från Sundsvalls
kommun på 15 000 kr, eventuellt kapital från ungdomsfonden eller
bidrag från Kulturens.
Eventuellt överskott på hela arrangemanget skall delas på 50 % till
Klintetten och resterande del skall delas lika mellan de övriga
arrangörer som bistått med kapital till arrangemanget.
Vi beslutade att Svenska Folkdansringen i Medelpad, Nivren
Folkdansgille, Skönborgs Folkdanslag och Njurunda Spelmanslag
skall stå som medarrangörer för de olika evenemangen.
2.

Dans & musik framförde ett förslag på danskurs och danskväll på
Värstaborg 26/10.
Danskurs i Bodapolska med Bengt Wittgren och Malin Samuelsson.
Konsert och dans med Boda spelmanslag.
Arrangemanget skall vara ett samarbete mellan distriktet, Nivren
Folkdansgille och Njurunda spelmanslag.
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3.

Vi diskuterade kurs i norsk dans och låtkurs med Thomas och Marit
Westling.
Vi beslutade att flytta fram dessa kurser till våren 2014.

4.

Vi diskuterade distriktets 50-årsjubileum och kom fram till att vi
borde ha ett arrangemang till hösten för allmänheten. Alla
föreningar visar upp sina verksamheter på en teaterscen.

5.

Vi beslutade att ha nästa möte hemma hos Per Högberg och Britt
Åsberg Geibe på Krusbärsvägen 1 i Kvissleby. Mötet börjar kl. 19.00
den 18 februari.
Vid protokollet Lelle Jonsson

