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Årsstämma 2014 

 
Stämman kommer att ske någonstans i närheten av 
Grillby lördagen den 15 mars 2014. 
 
Mer information kommer i nästa Infoblad och då kom-
mer även en formell kallelse. Övrigt material skickas ut 
till föreningarna i början av februari. 
 
Välkommen önskar Folkdansringen i Uppland och 
Grillby Folkdansgille 
 

 
1000 skäl att vara ledare inom Folkdansringen. 

 
Distriktsstyrelsen har beslutat att varje år avsätta en summa pengar 
att utdelas till verksamma ledare inom föreningar i Upplands distrikt. 
Det kan vara både ledare för grupper lika väl som den som jobbar 
med de administrativa delarna. Hittills har drygt 20-talet medlemmar 
fått stipendiet under de år som vi haft denna utmärkelse. Det delas 
ut i samband med vårt årsmöte i mars. 
 
Traditionen fortsätter även 2013, så har Ni någon/några inom Er 
förening som ni tycker har gjort sig förtjänt av ett stipendium för sina 
arbetsinsatser? 
 
Skriv några rader och berätta om den personens förtjänster och 
skicka in till distriktsstyrelsen på distriktsadressen senast den 1 feb-
ruari. 
 
Märk kuvertet ”Stipendium”. 
 
 
Styrelsen i Folkdansringen i Uppland 
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Sista tidpunkt för motioner 
 

 
Härmed meddelas att sista tidpunkt för att lämna in en eller flera motioner till di-
striktstämman i mars är den 31 december. 
Så vässa pennan och skriv ner några förslag på det som behöver förändra eller för-
bättras. 
 
Styrelsen 

Distriktsinfobladet 2014 
 

Dessa datum gäller 
 

 Sista inlämningsdatum    Utgivningsdatum 
  7 januari      13 januari 
  7 april       12 april 
  4 augusti      11 augusti 
  10 november     16 november 
 
Det är fritt fram att lämna in material före det sista datumet 
för att underlätta planeringen. 
 
Redaktören 
 

Valberedningen 2014-2015 
 

Till årsmötet skall följande föreningar ta fram en medlem i val-
beredningen inför kommande år: 

Philochoros 
Älvkarleby 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  

 BJUDER UPP TILL KURS 
  

DANSER FRÅN HÄLSINGLAND 
 
 
 

NÄR:  Lördag den 1 Februari  2014  kl. 9.30 – 16.30 
 
VAR:  Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Barbro och Erik Olsson 
 
SPELMÄN:  Bengt Jonsson 
 
KURSINNEHÅLL: Hambo med bakmes från Los 

Skrea från Nor 
Hôppa kôna från Bergsjö 
Slängpolska från Enånger 
Gammelpolska från Rogsta 
Gammelpolska från Delsbo 
Hambopolska med vals från Järvsö 
Rundslänga från Delsbo 

  
Danserna  från Hälsingland är diplomdanser vid  
Polskmärkesuppdansningen 2014 

 
KURSAVGIFT: 250 kr per person för medlemmar i Folkdansringen. Övriga betalar  
 300 kr per person. Betalas efter erhållen bekräftelse till Folkdansringen i Uppland, 

plusgiro 44 56 88 -5. 
 
ANMÄLAN:  Senast den 20 januari 2014  till martensson_magnus@telia.com. 
 
UPPLYSNINGAR: Göran Skagius, 070 244 47 45  

Magnus Mårtensson, 018-32 86 04, 076 726 54 29 
Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 0706 560620. 

 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress och telefonnummer.  
Antalet deltagare på kursen är begränsat, så dröj inte med anmälan. 

 
FIKA:  För- och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften.  
 
LUNCH: Ta med egen lunch. Det finns kök med bl.a. mikro att tillgå. 
 
  
Välkomna  
Folkdansringen i Uppland 
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 
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Det har nästan blivit tradition – och visst smakar det bra med grillad korv med allehanda tillbe-
hör! Mätta och belåtna drog vi oss sedan inomhus för samkväm och diskussion. 
 
Alla hälsades välkommen och särskilt Jens Holmström från riksstyrelsen, som kommit för att 
presentera förslag till ny hemsida. Sedan deltagarna presenterat sig själva inleddes dagens pro-
gram med inbjudan till alla föreningar att skicka ungdomar i åldern 16-25 år till stipendiatut-
bildning. Distriktet står för hela avgiften.  
 
Att fundera över motioner till nästa riksmöte var en annan av dagens programpunkter. För att 
nedbringa omkostnaderna för Riks föreslås att hela kansliet flyttas till Tobo, likaså finns önske-
mål om datorisering av blankett 6. En av uppgifterna för regionens representant i riksstyrelsen är 
att stötta föreningarna i deras arbete. Riks bör kräva rapportering att så verkligen sker. 
 
De stora förväntningar på årets Upplandsschottis, som dansades i Österbybruk under de allra 
bästa förutsättningar, kom tyvärr på skam. Skall tävlingen överleva måste fler par delta. Kanske 
måste vi också tänka helt nytt när det gäller plats, schottisvarianter, tävling contra nöjesdans, 
samarbetspartner och tidsutdräkt mm. Förslagen runt bordet var många. Mötet enades om att låta 
alla föreningar komma med förslag och synpunkter till distriktsstyrelsen – dock senast 1/11. 
 
När sättet att nå ut till medlemmarna med tryckt tidning och/eller informationsblad blivit för 
kostsamt har hemsidan kommit att bli, inte enbart vår sida utåt utan också den enda informat-
ionskanalen. Jens inledde med att påtala vikten av att använda logotype i all kommunikation, 
både för att bli igenkänd och känna igen sig. Riks´ förslag till hemsida innebär därför att sidan 
för alla nivåer i organisationen har samma utformning. Det blir lätt att koppla sig mellan olika 
nivåer och att olika färg på ”lyran” kan göra det lättare att orientera sig. Att hemsidan får en pro-
fessionell struktur, enhetlig stil och samma operatör är en del av fördelarna med förslaget. Att 
det dessutom blir kostnadsfritt för föreningarna gör inte saken sämre. Efter en stunds ”surrande” 
fick deltagarna ange för- och nackdelar med förslaget, där fördelarna tycktes överväga, varav 
support från riks, lättare att se och dela information med varandra, gemensamma mallar var 
några. Den största nackdelen var nog att om allt var lika, skulle föreningarna bli för anonyma. 
Överlag var mötets deltagare mycket positiva till det nya förslaget till hemsida och föreslog att 
distriktsstyrelsen bjuder in alla föreningar att delta i kurs att lära sig den nya hemsidan. Enligt 
Jens är det en lätt sak att konvertera befintliga, fungerande hemsidor till den nya mallen. 
 
Efter denna mycket informativa presentation av hemsidan övergick Jens till att berätta om Riks´ 
nya medlemsregister som, bla beroende på resursbrist, kommit att bli mycket försenat. När det 
nya registret är helt utbyggt (senvåren 2014) kommer det att ha oanade möjligheter. 
Förening eller enskild medlem kan själv utföra ändringar i registret och via systemet kan man 
också betala sin medlemsavgift. Till registret rapporteras också befattning i styrelse och sektion 
dvs det vi tidigare gjort på blanketten 6. Hurra! Det blir också möjligt att dra ut medlemslistor 
och bestämma att varje familjemedlem inte behöver ett eget ex av Hembygden. För riksstyrelsen 
har uppgifterna för 2013 och 2014 handlat mycket om medlemsregistret men också om kommu-
nikation - att synas och höras, såsom Spelmansstämma på Skansen mfl aktiviteter. 
Ett ständigt återkommande ämne är medlemskapet – medlemmens värde. Hur behåller vi med-
lemmar och hur får vi nya. Vart tog 100-lappen vägen? Möjligheten att för 100 kronor bli med-
lem i Riks, som sedan kontaktar den lokala föreningen om att få en aktiv eller stödjande med-
lem.  
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Täljkurs i karvsnide 
 
 

 
 
 

Täljkurs i karvsnide 
 

Lördagen den 1 mars 2014  kl. 10,00-15,00 
Plats 

Kryddgårdens servicehus Källgatan 1b, Enköping 
Kursavgift 
50 kronor 

 
Kursdeltagarna kommer att få lära sig olika täljtekniker t.ex. 

karvsnitt, uddsnitt, nagelsnitt, gravering. 
 

Medtag: kniv som är vass och som helst har ett smalt blad, 
runt stämjärn (skölp), passare, linjal och lunchkorg.  

 
Anmälan senast den 23 februari 2014 

Åke Fredriksson tel. 070-222 88 75 (efter 17,00) 
Mail adress  fredriksson.ake@gmail.com  
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Fler stipendier att söka 
 
Carl-Johan Hultbergs minnesfond. 
De delar ut stipendier till folkdansspelmän—gärna yngre. I Upp-
land eller Grangärde 
 
Ansökan inne senast 31 januari till Anders Stenborg, Fjuckby 
Nylunda 54, 743 91 Storvreta. Ring om frågar finns 018-36 70 12. 
 
 
 
Bo Peterzons Hedersfond för svensk folklig dans. 
Ansökan om medel skickas till Gunilla Landmark, Viktoriagatan 11, 752 24 Upp-
sala. 
Bidrag sätts in på Philochoros plusgiro 16 15 43—4. Ange Bosses fond. 

 
Du behövs!! 

Valberedningen behöver assistans att hitta nya som vill verka på distriktsnivå. 
Har du förslag på lämplig person eller kanske du själv. 

Kontakta valberedningen: 
 

Lena Åstrand: lenastig.astrand@yahoo.se 
Per Lindqvist: fam-lindqvist@telia.com 

Agneta Lindqvist: Agneta.Agnes.Julia@gmail.com 
Per Uhlen: per@uhlen.com  

Hemsidekurs 
 

I vår blir det en kurs hur vi kan använda det nya verktyget i att bygga en hem-
sida. 

Vi kommer att hålla till en lokal med lämplig utrustning. 
Håll ögonen öppna för vidare information. 

 
Styrelsen 
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Datum  Aktivitet Plats 

31 Dec Sista dag för motioner  

1 Feb Bygdedanskurs Tensta 

1 Mars Kurs Karvsnideri Enköping 

8 Mars Snörakan Björkvallen 

    

    

    

    

    

    

15 Mars Distriktsstämma Grillby 

1  Feb Sista dag för att lämna förslag på motta-
gare av stipendier, 

 

KALENDARIUM 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  
 
 Staffan Dackman 
 Koralvägen 8   eller helst till  
746 96 Skokloster E-post: uppland@folkdansringen.se 

Nästa nummer kommer ut den 13 januari, sista  inlämningsdag den 7 
januari. 


