
 
 

Protokoll från styrelsesammanträdet den 18 augusti 2008  
 

Närvarande: Staffan Dackman, Gunnel Westerlind, Berit Engström, Maria Jansson, Reino Irvebrant,  
                                   Jonas Carlsson och Ewa Fogelfors 
            Anmält förhinder: Gunilla Landmark  

 
 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Staffan Dackman, ordförande, förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes efter tillägg för övrig fråga ang. drogpolicy 
 

§ 3 Föregående         
protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 4 Skrivelser Inga skrivelser fanns att rapportera. 
 

§ 5 Rapporter A. Ekonomi     
Gunnel Westerlind redogjorde för perioden jan – dags dato och  
rapporterade att försäljningen uppgår till 30 tkr, varav CD-boxen  21 tkr.  
Räkningen från Riks för stipendiaterna har ännu inte kommit.  
Förhoppningsvis täcker Riks upp eventuellt underskott från 
riksungdomslägret i Grillby.  
B. Sektionen 
BUS, läger planeras till 20-21 september.  
Dans - danskurs i fläckpolska äger rum i november. 
Hantverk - Kurs i halmslöjd ordnas 19 och 26 okt. 
C. Folklig dans i skolan 
Berit Engström rapporterade att ”Folklig dans i skolan” som är ett 
nationellt utvecklingsprogram rönt mycket stort intresse. 300 tkr från 
Kulturrådet fördelas på tre projekt – övre Norrland, Göteborg och 
Uppsala – Enköping. I vår region är det främst särskolan i Enköping som 
visat mycket stort intresse – verksamheten startar där redan nästa vecka. 
Intresse finns även hos skolan i Ärentuna. Eriksbergsskolan i Uppsala 
har tillfrågats men inte svarat ännu. Riks är arbetsgivare och ansvarar för 
all administration. För lokalpressen föreligger utkast till pressrelease, 
vilken också bör tillställas rikstidningarna för att få mesta möjliga effekt. 
D. Barn-och ungdomsläger i Grillby. Rapport saknas. 
E. Upplandsschottisen. Schottisgeneralen Reino Irvebrant var nöjd med 
genomförandet men konstaterade att allting kan bli bättre. Ur många 
aspekter var det positivt att de tre första etapperna genomfördes inom 
samma område. Något färre deltagare än föregående år men glädjande 
nog fler ungdomspar. Under den livliga diskussion som sedan följde om 
hur intresset för schottisen skall återuppväckas, framfördes slutligen 
förslag om att vintertid ordna ett inomhus SM i gammaldans. Förslaget, 
som fick arbetsnamnet ”Snösvängen”, vann sådant gehör hos 
ledamöterna att de beslöt att ta upp frågan på ledarträffen. 
Under jubileumsåret skulle projektet skulle kunna smygstarta som ett 
DM, för att sedan lanseras nationellt 2010.  



 
F. Övrigt – inget att rapportera. 

§ 6 Ledar- och  a.  
     Ordförande träff b.   

Genom ett snabbt samtal från Maria Jansson till idrottshallen i Tensta 
löstes lokalfrågan i ett huj. Styrelsen beslöt hålla mailkontakt angående 
fördelningen av uppgifter av bl. a. praktisk natur. 
 

§ 7 60 år 2009 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Hemsidan  
 

Utöver vad som tidigare diskuterats inför jubileet, beslöts att medverka 
under Kulturnatten med alla sektioner och redan nu boka väl synlig plats. 
Jonas Carlsson uppdrogs att undersöka hur man bokar plats. 
 
Berit Engström visade folder från Folkdansringen i Göteborg. Den var 
både informativ och överskådlig. Dessutom var formatet behändigt och 
och idén är väl värd att ta efter inför jubileet nästa år. 
 
Distriktets hemsida behöver förbättras. Den bör bli mer informativ och 
innehålla fler bilder. Den skall beskriva distriktets verksamhet och 
upplysa om vilka föreningar som finns. Önskemål om kalendarium 
har funnits länge – detta var bara några idéer som webredaktören Jonas 
Carlsson fick med sig hem att fundera över. 

 
§ 9 Övriga frågor – 
       Drogpolicy 
 
 

 
Tydlig drogpolicy är nödvändig bl.a.vid ansökan av kommunala bidrag. 
Då Riks förefaller sakna uttalad drogpolicy beslöt styrelsen anta 
förslaget från Märsta Folkdansgille som mall. Den var både enkel och 
tydlig och kunde utan svårighet utvecklas till att möta distriktets krav.  
 

§10  Nästa möte Nästa styrelsemöte äger rum den 6 november 2008. 
 

§11 Avslutande Ordförande Staffan Dackman avslutade ett mycket givande och 
inspirerande möte och önskade God Natt. 
 

  
Vid protokollet                                          Justeras 
  
  
Ewa Fogelfors                                         Staffan Dackman 

 


