
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 5 november 2012 

 

 

                                                  Närvarande: Maria Jansson, Gunnel Westerlind, Reino Irvebrant,  Sigrid Lindqvist, 

                                                  Madeleine Andersson, Per Uhlén, Fyrisgillet (§ 3B), Lena Åstrand, (§ 5B),  

                                                  Staffan Dackman, (§ 5C) samt Ewa Fogelfors                   

                                                  Anmält förhinder: Håkan Pettersson och Dan Wiktell Andersson 

 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Maria Jansson, ordförande, hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes sedan tillägg gjorts för § 3B. 

 

§ 3 Föregående  

      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 3B Hyreskostnad 

 

 

 

 

 

§ 4 Skrivelser 

 

 

Med tanke på nyttjandegraden är hyran är en stor kostnad för distriktet. 

För att diskutera andra eventuella lösningar hade Fyrisgillets ordf. Per  

Uhlén inbjudits till kvällens möte. Flera konstruktiva förslag 

framfördes för att efterkomma vårt önskemål om mindre yta och Per 

Uhlén lovade diskutera frågan med Fyrisgillets styrelse. 

 

Anmäldes Vävan nr 3 samt inbjudan till dansfestival på Bornholm. 

 

§ 5 Rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ekonomi     

Gunnel Westerlind meddelade att medlemsavgifterna ännu ej är fördel- 

ade på barn och vuxna och att Upplandschottisen inte är slutredovisad. 

B. Sektionerna – Kursen i lädersömnad lockade ingen och fick tyvärr 

ställas in. Från dräktsektionen meddelade Lena Åstrand att sex skåp på 

översta våningen inventerats och innehållet noga dokumenterats: såsom 

rester från kurser, dräktdelar , sybehör, diabilder och böcker. Dessutom 

fanns fragment av äldre dräkter och för att klargöra ansvarsfrågan för 

dessa har Håkan Liby på Upplandsmuséet kontaktats. 

C.Upplandsschottis 

Staffan Dackman kunde informera att Schottisen beviljats 7,5 tkr i 

bidrag av Upplandsbygd/Leader vilket glädjande nog innebär ett litet 

men dock positivt resultat för 2012. Förberedelserna för Schottis 2013, 

som går av stapeln i Österbybruk den 15 juni, är redan i full gång.  

D. Kick off 

Trevlig samvaro i solskenet och härliga grillade korvar lade en god 

grund för livlig diskussion och konstruktiva förslag i viktiga ämnen. 

 E. Gammaldans på Liljekonvaljeholmen 

Under Kick off diskuterades frågan om eventuell fortsättning av kurs i 

Gammaldans. Maria Jansson åtog sig att kontakta ledningen för Lilje- 

Konvaljeholmen men har hittills inte fått något svar. 

 



 
§ 6 Valberedningen 

 

 

 

Kvällens möte var valberedningens första inför stämman i Tierp den 16 

mars 2013 och ledamöterna fick genast något att bita i då ordf. Maria 

Jansson och kassören Gunnel Westerlind avsade sig omval liksom Dan 

Wiktell Andersson. Valberedningens nästa möte blir den 8 januari på 

Ringhem. 

 

§ 7 Hemsidan Dan Wiktell Andersson har av olika anledningar haft svårt att få tid för 

distriktets hemsida och Staffan Dackman ombads kontakta honom och 

om möjligt erbjuda hjälp under den tid som återstår av uppdraget. 

 

§ 8 Styrelsens besök i  

      föreningarna 

I styrelsens rundtur bland distriktets föreningar återstår besök i 

Fyrisgillet vid ett tillfälle när alla olika grupper dansar tillsammans, 

vilket blir den 12 november. Håkan Pettersson, Ewa Fogelfors och 

förhoppningsvis även Maria Jansson åker dit. Av tidsbrist beslöt 

styrelsen vänta med besöket hos Philochoros till nästa år.  

 

§ 9 Infobladet 2013 

 

Styrelsen vidhöll att 4 nummer per år var lämpligt antal, vilket innebär 

ett nummer per kvartal. Sedan tryckkostnaderna eliminerats har kravet 

på exakt utgivningsdatum försvunnit – men en utgivningsplan vore bra.   

 

§ 10 Planering kurs 

 

Ett annat diskussionsämne på Kick off var hur man planerar och 

genomför exempelvis en ledarkurs. Från Enköping kom då förfrågan 

om hjälp att läsa, förstå och bryta ner dansinstruktioner, så de lätt kan 

anpassas för avsedd åldersgrupp. Sigrid Lindqvist meddelade att 

hennes syster Erika gärna åtar sig att genomföra en sådan kurs till en 

kostnad av 1000 kr/tim inklusive allt. Kostnad för deltagare fastställdes 

till 250kr/person och kursen förslogs äga rum lördagen den 2 mars i 

Nyby Servicehus.  

 

 

§ 11 Distriksstämma  

 

Strömsbergs folkdansgille är värdar för 2013 års distriktsstämma och  

För detta är många praktiska detaljer redan ordnade såsom ex lokal. 

Men mycket återstår - inte minst all pappershantering med årsredovis- 

ning och verksamhetsberättelser, vilka distriktets sekreterare tacksamt 

tar emot senast den 15 december. 

 

§ 12 Nästa möte 

 

Nästa styrelsemöte äger rum den 8 januari 2013, kl 18.30 på Ringhem 

samt den 7 februari, samma tid och plats..  

Vid mötet den 8 januari skall årsredovisningen skrivas på varför alla 

styrelseledamöter uppmanas närvara.  

Även valberedningen kallas till samma tid och plats. 

 

§ 13 Avslutande 

 

 

Ordf. tackade alla för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet  

                                       

                                        Justeras 

  



 
  

Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


