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Styrelseprotokoll 2012-02-27
1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Marlene Jonsson väljs till ordförande och Lennart Jonsson till sekreterare.
3. Carina Könberg väljs till justerare.
4. Föredragningslistan godkänds.
5. Föregående protokoll lästes och godkänds.
6. Div. skrivelser som t.ex. Riksnytt har kommit.
7. Kassör Carina Könberg redovisade balans och resultatrapport för 2011. Styrelsen gav ett
förslag till budget för 2012 till årsmötet. Styrelsen beslutar att ta 50 kr i avgift för mat och
dans på årsmötet.
8. Föreningsombuden berättar om sina verksamheter och pågående aktiviteter. Speciellt kan
nämnas att Nivren har annonserat och fått anmälningar till en barngrupp. Även Alnö har
planerat en helgkurs för ungdom och mogna.
9. Dans och musik redogjorde för sin verksamhet 2011. Kursen 25/2 lades ner pga. för få
anmälningar. Thomas och Marit Westling spelade dock på folkmusikkväll på Värstaborg.
Nivren valde att arrangera konsert och dans ändå och kvällen blev lyckad. Medarrangörer
var DoM i distriktet. Marlene redogjorde för interregprojektet – Sverige-Norge.
10. Styrelsen lade förslag till årsmötet att skicka Andreas Idh och Ida Nordgren på
Riksstämman 2012.
11. Då distriktet blev utan huvudansvarig rekryterare har Bengt Bydén blivit tillfrågad och
tackat ja, han sitter även kvar för stiftelsen Bergeforsens Bygdegille tills detta övergår i
distriktets ansvar 2013. Övriga funktionärsposter kommer de sittande att föreslås till
årsmötet.
12. Årsmötet ska hållas i Matfors Folkets Hus lördagen den 17/3 med Tuna Bygdegille som
värdar. Styrelsen bestämmer att det ska beställas Matforsplanka för 130 kr/person, en
buffé. Scendraget är tillfrågad att spela på dans i ca 2 timmar och vill ha mellan 1500-2000
kr i gage. Styrelsen beslutade att ta ut ett självkostnadspris på 50 kr/person för middag.
Mötets början bestäms till kl.15.00. Middagen beräknas börja kl.17.00 och dansen
kl.18.00–20.00. Styrelsen lägger ett förslag till årsmötet att höja medlemsavgiften till
distriktet med 10 kr för vuxen och 10 kr för ungdom. Eftersom Riks har ändrat på vilka
handlingar som ska lämnas in dit, ändrar även distriktet på detta. Hädanefter ska endast

blankett 6, utdrag ur årsmötesprotokoll och ev. fullmakt lämnas in och
verksamhetsberättelsen kan läsas upp på årsmötet. Reseersättning utgår enligt statens
normer- inga andra ersättningar eller arvoden betalas ut, vilket gör att styrelsen lägger
förslaget oförändrat till årsmötet.
13. Styrelsen beslutar att skicka Marlene Jonsson och Ulrika Andersson på kursen ”stärk dig i
din roll” Master Class styrelsearbete. Kursavgift och resa bekostar distriktet. Kursen är den
23-25/3.
14. Angående mötes och danslista i distriktet där halvårsmötet saknas så föreslår styrelsen att
samma förening som är värdar för årsmötet ska vara värdar för halvårsmötet, till årsmötet.
15. Riks har skickat ut frågan vilka pedagoger och instruktörer som finns i de olika distrikten
som skulle kunna användas på rikskurser och i andra distrikt. Marlene får i uppdrag att
ringa och fråga på kansliet hur detta ska tolkas.
16. På regionskonferensen den 10/3 på Gullgården, Norra Berget ska Ida Nordgren och
Marlene Jonsson delta.
17. Styrelsen beslutar att föreningarna ska svara på årsmötet om de vill delta i
nationaldagsfirande på stan och med ungefär hur många. Marlene får i uppgift att göra en
skrivelse som ska skickas ut till föreningarna och även representanterna från föreningarna i
distriktsstyrelsen, som ska se till att den egna föreningen läser och informerar alla
medlemmar och tar ett beslut.
18. Nästa styrelsemöte 22/4 kl.18.00 hos Johann.
19. Ordförande tackar deltagarna och Ulrika för hennes gästvänlighet och avslutar mötet.
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