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Dans på Kvarngården 
 

Onsdag 4 och 11 juli kl.19 - 21.30 

 

Musik 

4 juli – Lena och Yngve 

11 juli – Fyrklöver 

 

Kaffeförsäljning 

 

Kvarngården ligger bortom  

Knivsta gamla kyrka 

utmed lilla vägen mot Odensala  
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Distriktsstämman ger tankar 

En av de viktigare aktiviteterna under året är avklarad, stäm-

man i Bålsta. Det var en mycket trivsam tillställning och Bål-

sta Folkdansgille är värda en jättestor eloge för ett trevligt ar-

rangemang med god mat och ett mycket intressant föredrag. 

Hultbergs minnesfond delade ut stipendier till Österby bruks-

sextett, som spelade ett antal låtar. 

Distriktets ledarstipendium delades ut till Lillemor Thulin; 

Enköping, Minka Choholic och Cecilia Biriell; Uppsala, Karin 

Sandberg Österby samt Gerd Funke, Strömsberg. 

Själva stämman genomfördes i en positiv och glad stämning 

och de flesta besluten som togs var väl inga direkta överrask-

ningar. 

En kort genomgång om viktiga frågor på årets riksstämma 

hann vi även med, den kanske viktigaste är väl frågan om nytt 

märke för organisationen, en stor majoritet i Bålsta ville ha det 

där den gamla lyran byts ut mot ett dansande par. Mer infor-

mation fanns i senaste Hembygden. 

Tyvärr kunde vi inte välja en vice ordförande och inte heller 

en BUS-grupp inom sektionen, men valberedningen och sty-

relsen fick i uppdrag att försöka lösa detta. 

Valen i övrigt mm redovisas separat. 

Detta med att vi inte kan fylla alla poster gör att man funderar 

över framtiden, att inte ha en vice ordförande kan man väl 

överleva men att vi är en kort i styrelsen att fördela arbetet på 

gör det inte lättare. 

Att vi inte har en BUS-grupp som kan ta initiativ till utbild-

ningar och övrig verksamhet är klart negativt för verksamhe-

ten. 
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Hur lösa detta? Ja, det kan Du som läser detta hjälpa till med 

genom att  fundera på lämpliga kandidater, kanske Du är en 

själv. 

Hör av dig till mig eller valberedningen. 

Staffan Dackman, omvald distriktsordförande, 

a.s.dackman@tele2.se. 

Distriktsstyrelse och sektion 2010 

Staffan Dackman ordförande Märsta Folkdansgille 

vakant vice  

ordförande 

  

Ewa Fogelfors sekreterare Knivsta HBG:S folkdanslag 

Gunnel Westerlind kassör Uppsala Ungdomsring 

Maria Jansson ledamot Tensta Folkdanslag 

Reino Irvebrant ledamot Enköpings Folkdansgille 

Gunilla Landmark ledamot Philochoros 

      

Börje Pettersson revisor Bålsta Folkdansgille 

Kent Tapper revisor Enköpings Folkdansgille 

Ingvar Chronwall revisors-

suppleant 

Märsta Folkdansgille 

Christer Wahlgren revisors-

suppleant 

Österby Folkdanslag 
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Infobladet och web 

Åsa Thulin Infobladet Enköpings Folkdansgille 

Dan Wiktell Web Tensta Folkdanslag 

SEKTIONEN:   

  

Barn och Ungdom     

vakant   

  

Dans   

Gunilla Landmark Philochoros 

Magnus Mårtensson Uppsala Ungdomsring 

Göran Skagius Philochoros 

  

Musik   

Anna Jönsson Tensta Folkdanslag 

Stefan Wallin Strömsberg Folkdansgille 

Eva Pettersson Tensta Folkdanslag 

  

Dräkt   

Anita Andersson Tensta Folkdanslag 

Lena Åstrand Österby Folkdanslag 

Cecilia Möne Philochoros 

  

Hantverk   

Anna Hellström Philochoros 

Åke Fredriksson Uppsala Ungdomsring 

Christer Östblom Österby Folkdanslag 

Björn Källberg Bålsta Folkdansgille 
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Medlemskap, solidaritet, försäkringar 
 

Då och då talar vi om hur det är med våra medlemmar och 

om alla som betalar medlemsavgiften är rapporterade till 

Riks, först då får man tillgång till alla förmåner som det  

innebär att vara med i Svenska Folkdansringen. 

 

Man kan bl.a. nämna 

 Medlemsförsäkring, både olycksfall och förstörd/stulen  

 egendom 

 Hembygden 

 STIM-avgiften betalas av Riks 

 Ledarutbildning 

 Rätt att delta i t.ex. Nordlek 
 

Det är väl också en solidaritetsfråga att samtliga som är  

medlemmar i en av våra föreningar även är anmäld till distrikt 

och riks så att vi kan ha rätt medlemsantal när vi söker olika 

former av stöd för vår verksamhet. Vi har svårt att nå över 

den gräns som Landstinget har för att få bidrag till distriktet, 

ett tips från coachen (R.I.) kan vara att betala för sina barn-

barn. De flesta av oss har nått den åldern då de egna barnen är 

för gamla. 
 

Så kolla extra att det inte blivit något fel i rapporteringen från 

förening till riks och kolla även med den du brukar dansa 

med, det vore synd om någon blir skadad och inte kan nyttja 

försäkringen på grund av en sådan miss. 
 

Staffan Dackman 
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Höstens Kick-Off 
 

Denna årliga aktivitet kommer 2010 att ske  

söndagen den 19 september i Ringhem. 

Start 16.00, så vi hinner gå och rösta. 

Mer om program mm kommer senare,  

men boka in dagen redan nu. 

Upplandsschottisen 
den 7 augusti 2010 

 

Det har formerats en grupp som nu håller på  

att planera för fullt kring Upplandsschottisen  

2010 på Skansen. 

 

Vi har gått igenom hur många medhjälpare som behövs, nedan 

ser Du listan. Kolla om det är något som du känner för att 

hjälpa till med. Som funktionär får du inträde och förtäring 

under dagen. 

 

 Sekretariat   5 st 

 Infokiosk  3 st 

 Springare  2 st 

 Tävlingsledning 4 st 

 Konferencier 1 st 

 Starter  2 st 

 Tävlingsområde 3 st 

 

Meddela mig det Du vill hjälpa till med för att göra denna dag 

till något speciellt. 

 

Staffan Dackman 

018-340440 alt. a.s.dackman@tele2.se 
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Alla hälsas välkomna att delta i  

”Dans på stan”   
i Uppsala  

 

I år i samarbete med Upplands Spelmansförbund 
  

Lördagen den 28 augusti - på Folkmusikens Dag  
  
Program: 11.30 Samling vid Linnéträdgården 

 11.45 Avmarsch mot Stora Torget och City 

 12.00 Gemensam uppvisning vid Forumtorget 
  
Danser: Farandole 

 Fröken Chic 

 Engelska från Hemgården/Dubbel fyrtur 

 Bitte mand i Knibe 

 Schottis i Turer 

 E 18 

 Stå, stå rätt på foten 
  
Du behöver bara vara med på danser du själv vill. 
  
Förutom de gemensamma danserna hoppas vi att många  

föreningar vill delta med egna uppvisningar. 
  
Tack vare samarrangemanget med Upplands Spelmans-

förbund blir det fler tillfällen till dans. Spelmännen spelar på 

Stora Torget och vill gärna att vi går dit och dansar - kanske  

i väntan på egen uppvisning  - eller efter! 
  
Vi hoppas på stor uppslutning - det är ett unikt tillfälle att  

sprida kunskap om vår verksamhet – och roligt. Med musik 

och dans på två torg blir det extra tryck i år!! 
  
Inget folkdräktstvång. 
  
Anmälan görs föreningsvis eller enskilt till: Ewa Fogelfors 

senast 15 maj, varefter detaljerat program utsändes 

e-post: ewa.fogelfors@hotmail.com eller tel: 018-34 12 63  



Nästa nummer kommer ut den 27 aug, sista inlämningsdag den 12 augusti 
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B 
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  

 131 31 Nacka E-post: uppland@folkdansringen.se 

Datum  Aktivitet Plats 

4 jul Dans på Kvarngården Knivsta 

11 jul Dans på Kvarngården Knivsta 

7 aug Upplandsschottisen Skansen 

28 aug Dans på stan Uppsala 

19 sep Höstens Kick-Off Uppsala 

KALENDARIUM 

Föreningsbrev  


