Svenska Folkdansringen
Medelpads Distrikt

Protokoll fört vid Medlemsmöte
Medelpads distrikt
2010-11-07
Närvarande:

Se separat närvarolista. Röstberättigade Alnö 3personer, Nivren
4personer, Sundsvalls Folkdansgille 4personer, Tuna Bygdegille
4personer, Torps gille 1 person, Skönborgs folkdanslag 2personer
samt Ordförande, Sekreterare och Kassör från AU.

1. Mötets öppnande
Ordförande Marlene Blomgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Marlene Blomgren valdes till mötesordförande och Ulrika Andersson valdes
till mötessekreterare.

3. Val av justerare
Bo Jansson och Johann Björk valdes till justerare.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Ekonomi
Kassören Carina Könberg redovisade det ekonomiska läget. Hon uppgav att
distriktet har en stabil ekonomi.

6. Information från Distriktet
Ordförande Marlene Blomgren redovisade genomförda aktiviteter i distriktets regi, bland
annat Stenstansdagarna och Folkmusikdagen. Hon önskade att vi utökar samarbetet mellan
föreningar, distrikt och spelmän samt att vi kan arbeta mer tillsammans. Ordförande
framförde även Anna Cedergrans önskan om att vi ska bli mer aktiva i att ha aktiviteter för
allmänheten.

7. Information från Dans & Musiksektionen
Lennart Jonsson redovisade om polske/bygdedanskvällarna samt diverse genomförda dans
och spelkurser, bland annat i Föllingedans och musik, Medelpadsdanser, Upplandsdanser
och Tomas & Marit Westlings spelkurs och danskväll. Sektionen efterfrågade önskemål om
vad de ska arrangera. Uppmaning till alla att maila in förslag till dem.

8. Information från Dräkt & Slöjdsektionen
Inger Ericsson redovisade att de inte har någon aktivitet i sektionen men att det planeras.

9. Information från Barn & Ungdomssektionen
Ingen redovisning

10. Information från Skönborgs Folkdanslag
Birgitta Berts redovisade att de har ett stort antal ungdomar som medlemmar.

11. Information från Sundsvalls Folkdansgille
Bengt Bydén redovisade att de har ett konstant antal medlemmar samt att de flesta är aktiva.

12. Information från Torps Gille
Johann Björk redovisade att de inte har någon aktivitet.

13. Information från Nivrens Folkdansgille
Hilkka Jonsson redovisade att de genomfört gillesdanskurs samt återkommande
folkmusikkvällar.

14. Information från Tuna Bygdegille
Annica Lundgren redovisade att de står inför en stor förändring då nuvarande dansledare
slutar och inga ersättare hittats. De har genomfört uppvisningar och haft danskurs.

15. Information från Alnö Folkdanslag
Bo Jansson redovisade att de firar 30år. De ska byta träningslokal pga inbrott samt att de
planerar en resa till Italien. Susanne & Mats-Ola Hall genomför hälsingehamboträning,
eventuellt intresserade kan kontakta dem.

16. Samverkansgruppen
Bengt Bydén redovisade att det inte hänt något i samverkansgruppen, ingen träff har
genomförts. På senaste årsmötet kom ett nödrop från Skönborgs Folkdanslag därefter
tillsattes samverkansgruppen, initiativ till träffar bör komma från dem. Diskussioner om
detta är en distriktsfråga eller om Skönborg ska hantera det själva. Sundsvalls folkdansgille
är beredda att diskutera ett samarbete med dem. Birgitta Berts framförde att Skönborg har
ungdomarna och därmed framtiden men endast några vuxna och att de därför har svårt att
klara styrelsearbetet. Beslutade att rösta om samverkansgruppen ska läggas ner. Framkom
genom handuppräckning att 18 av 21 röstberättigade röstade för nedläggning av
samverkansgruppen. Beslutade därmed att lägga ner samverkansgruppen.

17. Informatör
Marlene Blomgren redovisade att nuvarande informatör Viola Bogstag vill avgå. Distriktets
ordförande och sekreterare kan lägga ut information på vår hemsida knätofs. Förslag att
Lennart Jonsson blir ny informatör. Beslutade enligt förslaget att Lennart Jonsson blir ny
informatör för Folkdansringen Medelpads distrikt. Mailadressen till honom är
folkdans@bredband.se , information som vi vill ha på vår hemsida www.knatofs.eu mailas
till honom så ordnar han det. Vi har en omarbetad sida till vilken allt gammalt inte är
överflyttat. Nya inloggningen till de interna delarna där är tofsen10

18. Övriga frågor
Nationaldagsfirande. Sonja Ölund Bydén redovisade att planerna inför 6 juni påbörjats.
Hon efterfrågade våra åsikter om arrangemanget på stan. Ska vi delta trots lite tid för
uppvisning, ingen ersättning och en känsla av att vi kommer i skymundan?. Alnö och Nivren
deltar ej, firar utanför stan. Framkom diverse åsikter tex förslag att fira på Norra Berget
istället eller att införa en gemensam folkmusikdag där. Har under våren genomförts en dag
där tillsammans med hemslöljdsföreningen., planer på att den ska vara återkommande men
det innebär mycket arbete och dyra annonskostnader. Tips att använda Facebook för att nå
många på ett kostnadsfritt sätt. Ska vi tillsätta en grupp för att arbeta med detta? Göra allt
eller satsa på Stenstansdagarna. Enas om att våra önskemål till nästa nationaldagsfirande på
stan är att vi vill ha musiker och dansare samlade på ett ställe samt att dansen ska framföras
framför musik/kör. Beslutar att styrelsen skall göra en kravlista på nästa möte eftersom vi

inte vill delta i stans nationaldagsfirande på nuvarande villkor.

19. Avslutning
Ordförande Marlene Blomgren avslutade mötet.
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Ordförande Marlene Blomgren
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Sekreterare Ulrika Andersson
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Justeras Bo Jansson

….....................................................................................................
Justeras Johann Björk

