Svenska Folkdansringen
Medelpads Distrikt

Protokoll nr 2 dans & musikmöte
2013-04-24 hos Marlene & Lelle
Närvarande: Marlene Jonsson, Lelle Jonsson och Per Högberg
6. Kurshelg med Klintetten
Per Högberg redovisade resultatet för oss. Dans och spelkurserna var mycket lyckade. Väldigt bra
kursledare och en fantastisk föreställning av Klintetten.
Vi diskuterade hur man skulle kunna få fler deltagare till spelkurser.
Ekonomiskt slutade notan på ett minus på ca 800 kr inkl. bidrag från Medelpads distrikt,
underskottsbidrag från Sundsvalls kommun.
Ungdomsprojektet med David Eriksson var också mycket lyckat och inspirerade våra ungdomar att
utveckla dansen. Vi fick ett bidrag från Kulturens för att kunna genomföra aktiviteten.
7. Nationaldagen
Marlene har fått knapphändig information från Gatufesten som i år arrangerar Nationaldagen. Hon
har dock redogjort för dem att vi vill ha samma förutsättningar vad gäller gage och annat som
föregående år. Hon fick till svar att det verkar rimligt.
Vi resonerade om att arrangera en Schottistävling i år också med 2 st. lokala domare som Lelle
tillfrågar.
Vi beslutar att fråga Scendraget om de kan ställa upp och spela till danstävlingen.
Lelle blir konferencier.
8. Folkmusikaftnar på Värstaborg
Per Högberg informerade om Nivrens Folkmusikaftnar. 21 september är Thore Härdelin inbokad.
Vi beslutade att distriktet och Nivren samarrangerar den 26 oktober då Virtanens trippel & dans
gästar Värstaborg. Vi kör samma koncept som vi gjorde senast med Klintetten.
Vi diskuterade också att göra ett samarrangemang mellan Nivren, Njurunda spelmanslag och
Medelpads distrikt den 23 november. Planerna är att Ta hit Boda spelmanslag för att anordna
spelkurs och föreställning + dans med dem. Vi planerar också att ha en danskurs i Bodapolska.
9. Distriktets 50-årsjubileum.
Många förslag diskuterades men vi enades om att Marlene kontaktar Norra Berget för att kolla om
vi skulle kunna deltaga på något av deras arrangemang. Vi beslutade också att kontakta Birsta City,
Galleria IN och eventuellt Kulturmagasinet.

Vi känner att vi skulle behöva ha ett alternativ till att vara utomhus. Vi lade också tankarna om att
hyra en teaterscen till jubiléet på hyllan då vi tror att vi inte kan locka någon publik till ett sådant
arrangemang. Vi vill ju marknadsföra vår verksamhet till en bredare publik så då passar Norra
Berget, Birsta eller gallerian bättre.
Vi diskuterade att varje förening visar upp sin verksamhet och att vi har någon form av workshop.
10. Arrangemang där dans & musik kan samverka
Vi diskuterade olika arrangemang där vi skulle kunna samverka, hjälpa till och stödja.
Spelmansstämmor, Världens musik & dans, Folksamling, Ålstalägret och mer samarbete med
spelmansförbundet kom upp.
11. Nästa möte
Vi kommer att ha nästa möte den 6/5 kl.19 hos Per Högberg.

Protokollet är skrivet av Lelle Jonsson

