
Protokoll fört vid Distriktsstämman i Tierp 16 mars 2013 

 

När Tierpspolskan, framförd av Per Gustaf Jernberg och Stefan Wallin, klingat ut, kunde 

Gerd Funke, ordförande i Strömbergs folkdansgille, hälsa alla välkomna till Tierp denna 

vackra vårvinterdag. 

 

§ 1 Stämmans öppnande 

Sigrid Lindqvist, distriktets vice ordförande fick, i Maria Janssons frånvaro, förklara stämman 

öppnad. 

 

§ 2 Upprop av ombud – fastställande av röstlängd. 

Ombuden ropades upp och röstlängden fastställdes. 

 

Stämman ajournerades för att ge plats för stipendieutdelning. 

Ledarstipendier, i form av diplom och pengar, till välförtjänta ledare i Upplands distrikt 

utdelades av Sigrid Lindqvist till: 

Gerd Svenberg, Häverö FDL 

Annika Seidel, Philochoros, och Helena Carlsson, Tensta var inte närvarande och erhåller 

därför sina stipendier vid senare tidpunkt. 

 

Carl-Johan Hultbergs minnesfond representerades av Per Ljungström. Stipendium och CD-

box tilldelades fiolspelmannen Stellan Hilmerby, Tensta och gruppen Järnbrukarna, samt Bo 

Hammarström, Älvkarleby. Som tack för uppmuntrande stipendium framförde Stellan 

Hilmerby, ursprungligen från Västergötland, två låtar från sin forna hembygd, Ulrikas 

mazurka efter Malmberg och polkett av Sven Andersson. Av Järnbrukarnas fyra medlemmar 

var endast två närvarande. Stämman fick därför inte höra något prov på deras spelskicklighet 

men i gengäld och som tack för stipendiet erbjöd sig gruppen att bjuda på en spelkväll – 

förslagsvis i Österbybruk. 

 

§ 3 Fråga om distriktsstämmans behöriga utlysande 

Stämman ansågs vara behörigt utlyst, såväl på Hemsidan som genom annons i Infobladet. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

 

§ 5 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 6 Val av stämmopresidium 
a) Till ordförande för distriktsstämman valdes Hans Johansson, Strömsbergs FDG 

b) Till stämmosekreterare valdes Matilda Nyman, Strömsbergs FDG 

c) Till att justera dagens protokoll utsågs Reino Irvebrant, Enköpings FDG och  

    Anita Andersson, Tensta FDL. 

 

§ 7 Distriktets verksamhetsberättelse och Bokslut 2012 

Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av Kent Tapper, godkändes och lades till handlingarna. 



§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Stämman beslutar att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 

 

§ 10 Behandling av motioner 

Inga motioner föreligger. 

 

§ 11 Val av styrelseledamöter 

a) Ordförande Maria Jansson Tensta FDL 1 år omval 

b) Kassör Gunnel Westerlind Fyrisgillet 1 år omval 

c) Ledamot  Håkan Pettersson Tensta FDL 2 år omval 

d) Ledamot Karin Häll  Österby FDL 2 år nyval 

 

§ 12 Val av sektionsledamöter 

Dans (1 år) 

 Gunilla Landmark Philochoros omval 

 Magnus Mårtensson Fyrisgillet omval 

 Göran Skagius Philochoros omval  

Musik (1 år) 

 Eva Pettersson Tensta FDL omval 

 Anna Jönsson Tensta FDL omval   

 Stefan Wallin Strömsbergs FDG omval 

 

Barn & Ungdom – Vakant, styrelsen jobbar dock på att få igång verksamheten. 

 

Dräkt (1 år) 

 Anita Andersson  Tensta FDL omval 

 Lena Åstrand  ÖsterbyFDL omval 

 Cecilia Möne  Philochoros omval 

Hantverk (1 år) 

 Åke Fredriksson Fyrisgillet omval 

 Ann Hellström Philochoros omval 

 Christer Östblom  Österby FDL omval 

 Björn Källberg Bålsta FDL omval 

 

§ 13 Val av revisorer jämte ersättare 1 år 

 Revisorer 

 Kent Tapper  Enköpings FDG omval 

 Ingvar Chronvall Märsta FDG  nyval  

 

 Suppleanter 

 Agneta Södersten Enköpings FDG nyval 

 Christer Wahlgren Österby FDL  omval 

 

§ 14 Valberedningskommitté samt sammankallande 

 Lena Åstrand  Österby FDL  Sammankallande 

 Annelie Birgersson Knivsta FDL 

 Agneta Lindkvist Märsta FDG 

 Per Lindqvist  Grillby FDL 

 Fyrisgillet ombeds att komma med namn på deltagare snarast. 

 



§ 15 Val av redaktör för Infobladet samt Webbredaktör 1 år 

 Infobladet 

 Staffan Dackman Märsta FDG  omval 

 Webbredaktör 

 Per Järtby  Märsta FDG nyval 

 

 Notis om C-J Hultmans minnesfond, samtliga ledamöter sitter kvar. 

 

§ 16 Kostnadsersättningar 

 Stämman beslutar att även i fortsättningen följa det statliga reglementet för bilersättning som 

för närvarande är 18,50 kr/mil. 

 

§ 17 Distriktets verksamhet under 2013-2014 

Styrelsens verksamhetsplan för 2013-2014 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 18 Fastställande av budget för 2013 

Stämman fastställer styrelsens budgetförslag med påtryckningar till styrelsen att söka 

ytterligare bidrag från länets kulturkassa om inte kravet att ha barnverksamhet kvarligger där. 

 

§ 19 Fastställande av årsavgift för 2014 

Stämman beslutar om oförändrad årsavgift.  20 kr för barn och 25 för vuxna. 

 

§ 20 Övriga aktuella ärenden 

a) Fastställande av datum för och meddelande om värd för 

distriktsstämman 2014 
Grillby FDL bjuder in till distriktsstämma 15 mars 2014. 

b) Info från Riks 

Ingen info finns för tillfället men vid höstens Kick-Off kommer info samt att 

det är dags att skriva eventuella motioner till riksstämman som kommer att 

gå av stapeln 2014. 

 

§ 21 Distriktsstämmans avslutning 

Presidiet tackar för visat intresse och för förtroendet att leda stämman. Vice ordförande Sigrid 

Lindqvist Grillby FDL tackar alla deltagare och framför tack till Strömsbergs FDG för väl 

genomförd stämma, blomsterhyllar presidiet och avslutar själva Distriktsstämman 2013 för att 

sedan hugga in på soppan och semlorna som serverades och sedan se Tierps Kulturskolas 

elever underhålla med dans och spel. 

 

 

 

Stämmoordförande   Stämmosekreterare 
 

 

Hans Johannsson   Matilda Nyman 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

Reino Irvebrant   Anita Andersson 


