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Svenska Folkdansringen
Medelpads Distrikt

Protokoll fört vid distriktsstyrelsemöte 2017-05-15 §31–47
Tid: kl. 18.30
Plats: Carina Könberg, Tisdagsvägen 17 863 34 Sundsbruk, 070-239 57 76
Kallade: Marlene Jonsson, Lelle Jonsson, Björn Norén, Lars-Eric Gustafsson, Lars-Owe
Andersson, Eva Lindbäck, Carina Könberg, Ann Heselius
Nr
§§ § DS 2017–31

Rubrik/Fråga/Ärende
Sammanträdets öppnande

Förslag till beslut/Åtgärd
Distriktsordföranden öppnade mötet.

§ DS 2017–32

Förslag till föredragningslista

Beslutade att godkänna dagordningen.

§ DS 2017–33

Val av sekreterare för mötet
Val av ordförande för mötet
Val av protokollsjusterare

Beslut: Ann Heselius sekr.
Marlene Jonsson ordf.
Beslut: Lars-Ove Andersson
Marlene Jonsson
Beslutade att godkänna föregående
protokoll och lägga det till
handlingarna.
Beslut: Carina rapporterade att
ekonomin är god.

§ DS 2017–34
§ DS 2017–35

Godkännande av föregående protokoll
DSprotokoll nr 2 20170312

§ DS 2017–36

Ekonomi

§ DS 2017–37

Övriga rapporter
Skrivelser

§ DS 2017–38

§ DS 2017–39

Distriktets samträningar
v.20 Vårträff Skönborgs Fdl ev. byte med
Nivren
v.36 Höstträff Nivren Fdg
v.49 Luciafest Alnö Fdg
Listan finns på www.knatofs.eu
Distriktets halvårsmöte 7 december
Alnö samträning/luciafest

Beslut: Lelle ska tala med
skattemyndigheten ang. skatteregler
vid utl. Av gage och arvoden tex.
instruktörer, reseersättning etc.
Kursen internationella danser blev inte
av.
170325 halvdagskurs i polska se bil.1
V28-32 är det sommarskola se bil 2
v20 samträning som Skönborg skulle ha
blev inte av, Nivren tar ev. träningen
istället.
171207 Luciafest med halvårsmöte hos
Alnö Folkdansgille
Kallelse till årsmöte ska ske.
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§ DS 2017–40

Distriktets årsmöte 2018

§ DS 2017–41

Ordförandekonferens 2017

§ DS 2017–42

Riksstämma 19–20 maj 2018
Tidigare beslut protokoll nr 1 170123
Styrelsen som tillsätts på årsmötet blir
arbetsgrupp för riksstämman 2018 och DM
sektionen arbetar med musiken och dansen.

Sundsvalls Folkdansgille kommer att
hålla i detta och datum är som förslag
180311 kl. 15.00-17.00
Lars-Erik ska återkomma med ok från
SFG.
Lelle och Björn var på
ordförandekonferens i Helsingborg,
rapport från två mycket nöjda
deltagare.
*Arbetsgrupp är vi som sitter i DS.
*Middag och stämman ska vara på
Stadshuset och lunchen ev. på Scandic
hotell.
*Förslag: att dräktklädda dansare ska
eskortera deltagarna från Hotell
Scandic till Stadshuset till middagen.
*Arrangemang under middagen: ett
dans- och spelprojekt, Lelle håller i
projektet, Per Högberg har lovat att
filma.
*Stämmofunktionärer ska finnas vilket
ska vara 4 sekr. som ska skriva
onlinedokument. Björn ska prata med
Camilla Andersson om hon kan tänka
sig ställa upp. Lars-Erik är också
tillfrågad som en sekr.
*Stämman slutar kl. 17.00 och det ska
då vara 1h arrangemang innan
middagen.
*Marianne Gustafsson och Lelle
Jonsson är tillfrågade att vara
stämmovärdar och toastmaster och ska
bilda en arbetsgrupp för detta om de
tackar ja.
*Efter middagen spelar TrioKap upp till
dans.
*Funktionärer för säkerhet, sjukvård
och gåvor ska utses.
*Ett arrangemang från de olika
föreningarna, förslag är dansuppvisning
på Stora Torget under lördagen.
*MÖTEN Det kommer att fodras fler
planeringsmöten med arbetsgruppen,
förslag via Skype eller telefonmöten.
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§ DS 2017–43

§ DS 2017–44

§ DS 2017–45

§ DS 2017–46

§ DS 2017–47

Riksinfo www.folkdansringen.se
Dans och musik sektionen
Övriga sektioner

Folkdansringens hemsida ger
information som är bra att veta.
171007 kommer den internationella
kulturdagen att genomföras, ett avtal
med Nivren ska upprättas.
Redogörelse och frågor fr eller till föreningar i Skönborg: åker till Tyskland i sommar
distriktet
10/6-18/6
Alnö: ingen dans på Tunet pga. att
Hembygdsföreningen inte fungerar,
dans på servicehuset+AlnöSol.
S-valls Folkdansgille: uppvisningar
Solhaga på midsommar, på
dräktmarknad 25/5 och på Norra
Berget på midsommar.
Nivren: uppvisningar Hembygdsgården
på midsommar, på Lindgården,
Nacksta, Klockarberget, Allégården och
Skönsmons kyrka
Mötesplanering-flödesschema
Nästa möte 171016 kl.18.30 hos Ann
Heselius Fartygsv.6 Ankarsvik
073-360 09 40
Övriga frågor
Marlene har varit på kurs i sociala
medier. Hon berättade om att hon och
rikskansliet vill upprätta en bildbank för
att använda i soc. medier. Det ska vara
bilder som medlemmar vill ge bort,
dessa bilder ska naturligtvis anv. på ett
etiskt korrekt sätt.
Sammanträdets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

__________________________

________________________

Mötessekreterare

Justerare

__________________________
Marlene Jonsson
Ordförande

