
 
 

 
Protokoll från styrelsesammanträdet den 12 mars 2008  

 
Närvarande: Staffan Dackman, Gunnel Westerlind, Berit Engström, Reino Irvebrant, Maria Jansson, Gunilla 

Landmark, Pernilla Hallström, Cecilia Möne (§5B) och Ewa Fogelfors. 
    
 

 
§1 Mötets öppnande 
 

Staffan Dackman, ordförande, förklarade mötet öppnat. 
 

§2 Dagordning Dagordningen godkändes. 
Med tillägg för övrig fråga ang. konstituering 
 

§3 Föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§4 Skrivelser Diverse inkomna distriktsblad, såsom Pilavisan och Dalaringen samt 
inbjudan till konsert i Almtunakyrkan, den 29/3, kl 18, med Jonas 
Isaksson och Olle Bergel 
 

§5 Rapporter A. Ekonomi     
Gunnel Westerlind redogjorde i korta drag för perioden jan – dags dato 
samt rapporterade att landstingsbidraget bokförts. De minskade 
kostnaderna för infobladet föranledde en diskussion om hur bladet lästes 
och anammades. Då bladet inte alltid kan skrivas ut i läsögonblicket, 
borde kursarrangörer m fl. kanske skicka påminnelse om kurser och 
aktuella händelser.  
B. Sektionen 
Dräkt, Cecilia Möne informerade om dräktbytardagen och dess kring-
aktiviteter den 13 april.  
BUS, Pernilla meddelade att ledarkursen i Grillby, 2-3 februari, samlat 
20-talet deltagare som dag 1 grillats i teori och dag två i dansmetodik av 
Henrik Numelien. Kursen var mycket uppskattad. 
Pernilla meddelade också att mer info om mingelkvällen den 24 maj 
kommer senare. 
Dans, Gunilla rapporterade från kursen ”Danser från Ångermanland” 
under ledning av Ewa och Tommy Englund. Drygt 20 par kom till Nyby 
servicehus för att dansa till fiolspel av Karin Thörn från Falun. 
Planerad kurs i polskor från Västergötland kommer i höst. 
Intresset för uppländska danser är stort och försäljningen går bra. 
Musik, rapport saknas. 
Med anledning av att distriktet mottagit bidrag ur CJ Hultbergs fond, 
följer kravet att ordna spelkurs – passande till CD boxen med uppländska 
danser. 
Trä, kontaktperson ej utsedd – enligt Infobladet kommer knutkorgskurs 
att ordnas. 
C. Riksstämman och Riksläger 2008 
Riksstämman, Staffan och Berit gick igenom läget inför stämman.  Då 



 
kulturministern avböjt medverkan skall frågan gå till Berit Ericsson, 
Uppsala kommunfullmäktiges 2:a vice ordf. Informerades om 
programmet i Linné-trädgården och ev. reservplan i händelse av regn 
samt om kvällens program med olika dansaktiviteter. 
Riksläger, inbjudan har gått ut till alla barn- och ungdomsföreningar. 
D. Övrigt, Under påskhelgen kommer stipendiatutbildning att äga rum på 
Ringhem för 5 stipendiater. I år bidrar Uppland med endast en stipendiat. 
 

§6 Sektionsträff 
 

Då gemensamma kursdagar inte visats sig fungera, framkom förslaget 
att upprätta gemensam kalender för 2009. Staffan fick uppgiften att 
ordna kallelse till grillfest på Ringhem den 29 maj. 
 

§7 Ledar- och  a.  
     Ordförande träff b.   

Dag för ledar- och ordförandeträffen bestämdes till lördagen den 27 
sept. 

§8  60 år 2009 
 

Med förhoppning om lägre medelålder bordlades frågan till 
sektionsträffen . 
 

§ 9 Övriga frågor Konstituering,  
Beslutades att:  
plusgiro och konto i bank för Folkdansringen i Uppland (817602-7996) 
tecknas av ordförande Staffan Dackman (510326-7554) och kassör 
Gunnel Westerlind (410919-1488) var för sig.  
 

§10 Nästa möte För styrelsemöte 2008 fastställdes följande datum: 16/6, 18/8 och 6/11.  
 

§11 Avslutande Ordförande Staffan Dackman avslutade mötet, tackade för visat intresse 
och önskade God Natt. 
 

  
Vid protokollet                                          Justeras 
  
  
Ewa Fogelfors                                         Staffan Dackman 

 


