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Svenska Folkdansringen
Medelpads Distrikt

Distriktsstyrelsen Protokoll nr 1 2017-01-23
§1-19
Tid: kl. 18.45–22.10
Plats: Dalängsvägen 6, Eva Lindbäck
Kallade och närvarande: Marlene Jonsson, Lelle Jonsson, Björn Norén, Lars-Eric Gustafsson,
Lars-Owe Andersson, Eva Lindbäck
Kallade men ej närvarande: Johann Björck, Marita Kristmansson, Carina Könberg, Lillemor
Hallberg(Valberedare)
Nr
§§ § DS 2017-01

Rubrik/Fråga/Ärende
Sammanträdets öppnande

Förslag till beslut/Åtgärd
Ordföranden öppnade mötet

§ DS 2017-02

Förslag till föredragningslista

§ DS 2017-03

Val av sekreterare för mötet

§ DS 2017-04

Val av protokollsjusterare

§ DS 2017-05

Godkännande av föregående protokoll
DSprotokoll nr 4 20161017
Ekonomi

Beslutade att godkänna dagordning,
ordförande förklarade bytet av
dokument för protokoll, kallelse och
föredragningslista. Nu behövs bara ett
dokument.
Beslutade att Lelle Jonsson skulle föra
protokoll.
Beslutade att Björn Norén valdes som
justerare.
Beslutade att lägga protokollet till
handlingarna.
Ingen särskild rapport för ekonomi än
de handlingar som delges under punkt
7
Beslutade att med några små rättelser
godkänna och föreslå årsstämman
bifogade handlingar.

§ DS 2017-06

§ DS 2017-07

Distriktsstämma 12/3 2017 kl.14-16
Vivansborg
Alnö FDG är mötesvärdar
Årsmöteshandlingar-beslut för förslag till
stämman. Dagordning, verksamhetsberättelse Beslutade att föreslå årsstämman en
2016, verksamhetsplan 2017, resultat och
höjning av distriktets medlemsavgift
balans, budgetförslag
ungdom 25 kr vuxen 40 kr med 10 kr
till ungdom 35 kr vuxen 50 kr. Senaste
höjning gjordes 2012 med 10 kr.
Beslutade att föreslå årsstämman Eva
Lindbäck som representant från
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distriktet och ledamot i Stiftelsen
Bergeforsens Bygdegille.

§ DS 2017-08

Valberedningen
Funktionärsförteckning 2016 val 2017

§ DS 2017-09

Ordförandekonferens 18-19/3 2017
Beslut: Lelle och Björn föreslagen att åka

§ DS 2017-10

Distriktets samträningar
2017 Årsmötesvärd Alnö Fdg
v.6 Vinterträff Sundsvalls Fdg
v.20 Vårträff Skönborgs Fdl
v.36 Höstträff Nivren Fdg
v.49 Luciafest Alnö Fdg

§ DS 2017-11

Riksstämma 2018
Rapport Distriktsordf.

Beslutade att föreslå årsstämman att
inga arvoden och traktamenten ska
betalas ut och reseersättningar betalas
ut enligt statens normer för 2017.
Diskuterade vilka poster som ska väljas.
Viktigt att representanterna frågar i
föreningarna och upplyser om att en ny
sekreterare behövs i distriktet.
Beslutade att Lelle Jonsson och Björn
Norén åker till Helsingborg på
ordförandekonferensen. Distriktet har
betalat resan och kommer att betala
övernattning och deltagaravgift.
Diskuterade att föreningarna behöver
få bättre info så att de kan delta på
varandras samträningar.
Representanterna för föreningarna ska
se till att det informeras och distriktets
VU ska arbeta för att föreningarna i tid
får påminnelse. Listan finns på
www.knatofs.eu
Ordförande Marlene Jonsson
redogjorde för de två offerter som
inkommit för riksstämman. Scandic är
billigast och mest tillmötesgående.
Marlene ska ta upp det på RS 28-29/1.
Beslutade att styrelsen som tillsätts på
årsmötet blir arbetsgrupp för
Riksstämman 2018 och DM sektionen
arbetar med musiken och dansen.

§ DS 2017-12

§ DS 2017-13

Beslutade att lägga rapporten till
handlingarna.
Stiftelsen Bergeforsens Bygdegille
Beslutade att VU och revisorer ska titta
Frågan ang. att använda distriktet som på frågan för att kunna gå till beslut
utbetalare av stipendium då inte Stiftelsen har endera på årsstämman eller vid senare
något eget konto och internetbank togs upp.
styrelsemöte.
DM redogörelse för planer och rapport Internationella danskursen som var
”Skånska danser”
planerad i Mars har flyttats till ev.
hösten. DM ska planera en ny kurs den
25/3. Ny verksamhet tillkommer i
distriktet i vår, extra danstillfälle fyra
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ggr. Info kommer i utskick till
föreningarna.
Beslutade att lägga rapporten till
handlingarna.
Beslutade att Björn Norén skriver ett
svar och skickar senast 27/1.

§ DS 2017-14

Skrivelser och övriga rapporter
Brev fr distriktskontakt till Riks

§ DS 2017-15

Redogörelse och frågor fr eller till föreningar i Sundsvalls FDG: Har samträning i
distriktet
distriktet den 14/2. Årsmöte 31/1. LarsEric Gustafsson redogör för DM och
verksamhetsplanering. Utv. Samarbete
med linedanceförening. Gillet fyller 60
år.
Skönborgs FDL: Har fått 8-10 nya
ungdomar under hösten 2016. Björn
Norén redogör för
verksamhetsplanering. Tysklandsresa
under sommaren 2017. Årsmöte 12/2.
Nivrén FDG: 10-11/2 utbyte med
Akademiska FDL Stockholm i Hassela.
Ny kontakt med Nivrenaskolan för mer
dansundervisning på idrotten. Årsmöte
19/2. Eva Lindbäck redogör för
verksamheten.

§ DS 2017-16

Evenemang/Projekt i landet
Dansoch
spelmansstämman
Kungsträdgården
Folk- och Världsmusikgalan m fl.
www.folkdansringen.se

§ DS 2017-17

Mötesplanering-flödesschema

§ DS 2017–18

Övriga frågor

§ DS 2017–19

Sammanträdets avslutning

Alnö FDG: Har fått 2-3 nya par under
förra året som är kvar. Årsmöte 26/2
på Lögdö med event. Lars-Owe
Andersson redogör för verksamheten.
Diskuterade verksamhet över landet.
i Ordförande upplyste föreningarnas
representanter om att Dans- och
spelmansstämman i Kungsträdgården
är den 19/8 i samband med
Kulturveckan i Stockholm.
Planerade möten är det konstituerade
styrelsemötet direkt efter distriktet
årsmöte den 12/3 och DS hos Carina
Könberg 15/5 kl.18.30–20.30
Inga övriga frågor.
Ordföranden avslutade mötet och
tackade för styrelsens engagemang och
Evas fina värdskap för mötet.
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__________________________

________________________

Mötessekreterare Lelle Jonsson

Justerare Björn Norén

__________________________
Marlene Jonsson
Ordförande

