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Distriktsstämma 2012 
 

Ett år går så fort. Nu har vi avverkat 2012 års distrikts-
stämma. 
I år var det Österby Folkdanslag som bjöd in distriktets 
medlemmar till sin fina lokal i Dannemora.  Järnbrukarna 
spelade när vi samlades och vi blev väldigt danssugna 
men dansen fick vänta och stämman kunde börja. 
 
Distriktets ledarstipendium delades ut till Ulrika Hagblom 
Tensta Folkdanslag och till Eje Forsberg Häverö Folk-
danslag för deras fantastiska arbete i föreningarna. 
Hultbergs minnesfond delade ut stipendium till Isabell 
Dillner från Älvkarleby och till Lars Ferngren från Fyris-
gillet. 
 
Valberedningen hade jobbat på bra och fått alla lediga 
poster tillsatta men 
i Barn och Ungdoms sektionen finns det tyvärr inga 
namn. Styrelsen fick i uppdrag att jobba med detta under 
året. Det är väldigt viktigt för Folkdansringens överlev-
nad att vi får fler och yngre medlemmar. I år har distriktet 
mist Landsbidraget på 30.000 kr p g a för få unga med-
lemmar. 
Det innebär att vi måste spara. Stämman beslöt att Info-
bladet inte längre ska tryckas och skickas ut till medlem-
mar och föreningar. Info-bladet kommer i fortsättningen 
bara att finnas på nätet vilket innebär att föreningarna 
själva måste ordna utskrift och distribution till sina med-
lemmar utan dator. 
 
Stämman avslutades med att vi fick höra hur Österby 
folkdanslag hade bildats för 40 år sedan, hur de hade 
jobbat med Nyckelharpstämman och hur de hade fått 
den fina lokalen som de äger. 
Ett stort tack för en trevlig dag och god soppa. 
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I år är det Riksstämma i Stockholm 5-6 maj. Stämman 
invigs på Sergels torg lördag 5 maj kl. 10.00. Alla är väl-
komna att deltaga - kom gärna i folkdräkt och gå sedan 
med i paraden med spelmän till Stortorget i Gamla Stan, 
där det blir musik och dans hela dagen. 
 
Önskar nu att alla får en härlig sommar med mycket dans 
och glädje. 
 
Vi ses den 2 juni på Upplands Schottisen på Disagården i 
Uppsala och i Enköping den 1 september när det är Dans 
på stan. 
 
Maria Jansson 

Infobladet i nytt utförande  
 
Enligt beslut på stämman kommer infobladet i framtiden 
att enbart att komma via e-posten till föreningarna och 
sedan  
De har ansvaret att dela ut via e-post eller vanlig post. 
 
Detta för att spara pengar eftersom distriktet inte får nå-
got landstingsbidrag. 
 
Jag kommer att förändra bladet till A4-format så blir det 
lättare att trycka ut. Detta är således det sista i detta for-
mat. 
I övrigt inga förändringar i tidsplan eller redaktör. 

Upplandsschottisen 2 juni 
På Disagården. 
Anmäl dig idag!! 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
BJUDER UPP TILL KURS  

  
DANS OCH MUSIK FRÅN RØROS  

 
 

Lördag den 29 september 2012 blir det en heldag med musik 
och dans från Røros i Norge. Hans Petter Kvikne från Røros 
kommer tillsammans med en danspartner och spelmän till oss 
för att lära oss att dansa och spela Rørospols. Det blir både en 
danskurs och en spelkurs. 
 
Kurserna kommer att vara i Tensta bygdegård i Tensta ca 2 
mil norr om Uppsala. Vi börjar med gemensamt fika 9.30 och 
slutar ca 17.00. 
 
Kursen kommer att kosta ca 350 kr per person. Den som inte 
är medlem i Svenska Folkdansringen betalar 50 kr mer i kurs-
avgift. I avgiften ingår fika på för- och eftermiddag. Lunch tar 
Ni själv med, det finns kök i bygdegården. 
 
Än är det långt till kursen, men anmäl gärna att Ni är intresse-
rade av kursen redan nu, om möjligt per mail, till 
gl@gunillalandmark.se. Ange namn, mailadress eller adress 
samt telefonnummer och förening. Till danskursen ser vi gär-
na att Ni anmäler Er parvis. 
Antalet deltagare på kurserna är begränsat, så dröj inte med att 
anmäla intresse. Intresseanmälan ger förtur till kurserna. 
 
Mer information om kurserna kommer under våren, direkt till 
alla som anmält intresse samt till distriktets föreningar. På di-
striktets hemsida kommer Ni också att kunna hitta mer infor-
mation. 
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Välkomna! 
Gunilla Landmark Göran Skagius Magnus Mårtensson  
018 50 06 20 070 244 4745 018 32 86 04  
0706 560620 0702 053343  
 
Anna Carlsson Jönsson 
018 252801 
0708 229896 
 
gl@gunillalandmark.se 
 
Folkdansringen i Uppland – Dans och Musik 
http://www.folkdansringen.se/uppland/  

  

Dans på stan 
 

En favorit i repris blir det den 1 sep-
tember i Enköping. 

 
Boka in dagen och kom en grupp från 

ert danslag. 
 

Mer information kommer eller kontak-
ta Ewa Fogelfors. ewa.fogelfors@hotmail.com 

redan nu. 



 
Nu är det dags!! 

 
Härmed bjuder distriktets styrelse upp till 
nystart och ny fart för Upplands ungdom 

och vuxenhet!  
Vi ser oss om i distriktet och tror inte att det 

finns så lite dansintresserat folk som det ser ut, 
därför vill vi nu inspirera dig som förenings-

medlem!  
 

Vi tänker oss en serie träffar i inspirerande och utbildande syf-
te kring föreningsengagemang och dansledning/kursledning. 
Hur startar man en grupp? Är det svårt? Måste det vara 

jobbigt att engagera sig? 
Detta är frågeställningar att börja med, men vi tänker oss även 

en flexibilitet där du som deltagare är välkommen att bidra 
med önskemål om innehållet. 

 
Träffarna kommer att gå av stapeln under hös-
ten 2012 - våren 2013, och vi vill att just du, 

som känner dig lite nyfiken på det här med le-
darskap anmäler dig! 

Eller är det kanske så att du vet vem som skulle passa perfekt? 
Föreslå! 

 
Vi förklarar gärna mer vid kontakt och mer detaljerad inbju-

dan kommer framöver. 
 

Hälsningar från distriktsstyrelsen  
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Gammaldanskurs på Liljekonvaljeholmen? 

 
 Blir det tisdagskvällar under juli - aug. 

 
Folkdansringen har fått förfrågan att hålla kurser i  

gammaldans - ett fantastiskt tillfälle !! 
 

Förutsatt att tillräckligt många par anmäler sig 
och  

förutsatt att tillräckligt många dansledare och spelmän 
hjälper oss att genomföra programmet  

 
så blir det gammaldans på Liljekonvaljeholmen. 

 
Gör slag i saken - anmäl ditt intresse till  

 
ewa.fogelfors@hotmail.com  

 
som också tillhandahåller mer information. 

 
"Missa inte detta" 

 Årets upplaga sker den 2 juni på 
Disagården i Gamla Uppsala. 
Anmäl er idag på: 

www.upplandsschottisen.se  
 

Samtliga föreningar i uppland måste utmana Tensta om 
föreningspriset. 



Nästa nummer kommer ut den 24  augusti, sista inlämningsdag den 9 au-
gusti 
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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:  
 

 Staffan Dackman 
 Koralvägen 8   eller helst till  
746 96 Skokloster E-post: uppland@folkdansringen.se 

KALENDARIUM 

Föreningsbrev  

Datum  Aktivitet Plats 
5-6 Maj Riksstämma/dans Stockholm 
2 Juni Upplandsschottis Disagården 

1  Sept Dans på stan Enköping 

29 Sept Kurs i Rörospols Tensta 
30 Sept Kick off ?? 
    

    
    
    


