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Till Dig som är  
ledare för någon  

verksamhet 
eller  

är ordförande  
i föreningen 

Nu är det dags för 
Höstupptakt 2008! 

 

Datumet är  
27 september 

 
Vi återkommer med mer detaljer 

senare som typ lokal, tider,  
innehåll mm. 

 
Programmet är inte spikat än,  

så du som har idéer  
vad vi skall prata om,  
skicka dina förslag till  

Staffan på a.s.dackman@tele2.se. 



Distriktsinfo Nr 3, 2008 

2 

Ett jättestort TACK 

till er alla som gjorde invigningen av riksstämman 
till den fantastiska aktivitet som vi hoppades att den 
skulle bli. 

Jag är väldigt stolt över att vara ordförande i ett distrikt där det 
finns så många ideella krafter som hjälper till när det behövs. 

Att se de unga dansarna från Tensta med sin dansglädje gör att 
man verkligen gläds åt vår fina verksamhet, att höra Tensta 
spelmanslag gör att benen knappt kan stå stilla. De som upp-
trädde på kvällen gjorde också ett stort intryck på våra gäster 
från övriga landet. Daldans á la 1800-tal var en höjdare. 

Vi har fått många positiva omdömen och tack efter denna stäm-
ma, vi lyckades få allt att fungera som det var tänkt. Man kan 
säga att Uppland ligger på plus i organisationen. Vi hade ju 
som målsättning att ingen skulle glömma denna stämma i för-
sta taget och jag är säker på att så är fallet. 

När det gäller besluten på stämman fick vi inte gehör för vårt 
förslag om att avslå motionerna om ändring av märket. Beslutet 
blev att förslag skall tas fram till 2010 och att vi inte skall byta 
märke förrän vi har ett nytt märke alla kan enas kring. 

En höjning av medlemsavgiften sker 2010. I övrigt var det en 
lugn och sansad stämma och vi hade två trevliga dagar. 

Nästa stämma kommer att ske i Göteborg och då är det samti-
digt organisationens 90-års jubileum. Vi kan väl hoppas att vi 
kan ordna med resa dit. 

Nu kan vi börja planera för vårt eget 60-års jubileum år 2009, 
snart är vi där så börja fundera redan nu på aktiviteter. Vi kan-
ske skall ordna med en dans på gator och torg även nästa år. 

Staffan Dackman 
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Två roliga tips på www.youtube.com 
 
Titta på  
Stipendiaternas reklamfil-
mer  
för Svenska Folkandsringen 
 

Sök på: Kultur är vår styrka 

Foto:  
Åsa Thulin 



Riksstämman 
2008 

Uppsala 
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Uppvisning på 
torget av både 
barn & vuxna 

Foto:  
Åsa Thulin 
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BUS    BUS   BUS   BUS   BUS   BUS   BUS 
LÄGER! 
Nu är det dags för en repris av det lyckade  
mini-läger för er i åldern 6-14 år att få åka på.  

20 - 21 september  
Lördag kl 15.00 – söndag kl.11.00 
Medtag liggunderlag och sovsäck 

Pris 70 kr / person (betalas på plats) 
Mer info om plats kommer... 

Så, ring och anmäl er senast 31 AUGUSTI till: 
 Pernilla Hallström 0171-392 19 fnitter1@hotmail.com 
 Anita Berg 0174-206 32 k-a.berg@telia.com 
 Sigrid Lindqvist 0224-39 30 52 
 Emma Gustavsson 073-730 82 99 
 Matilda Nyman 070-218 74 44 

 

VI SES VÄL DÄR!!! 

SM i Schottis 2008 
UPPLANDSSCHOTTISEN 

 
Lördagen den 9 augusti i Enköping 

 

Information och anmälan på hemsidan 
www.upplandsschottisen.se 

 
Det går även att beställas per telefon: 0171-392 19 eller 

Upplandsschottisen, Kyrkogatan 4, 745 31 Enköping 
 

Välkomna till Enköping,  
parkernas stad! 
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SVERIGE 

PORTO BETALT 

Avsändare: 
Folkdansringen i Uppland 
Gamla Uppsalagatan 21 
753 34 Uppsala 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  
 

 Åsa Thulin Telefon: 0708-27 64 47  
 Finnbergsvägen 52 3tr E-post: 
 131 31 Nacka  uppland@folkdansringen.se 

Datum  Aktivitet Plats 

20-21 sept Mini-läger BUS info kommer 
27 sept Höstupptakt info kommer 

9 aug Upplandsschottisen Enköping 

25 okt Oktoberstämman Uppsala 

KALENDARIUM 
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Nästa nummer utkommer 22 aug. 2008, sista inlämningsdag 18 aug. 2008 


