
 
 

Protokoll från styrelsesammanträdet den 6 november 2008  
 

Närvarande: Staffan Dackman, Gunnel Westerlind, Berit Engström, Maria Jansson, Reino Irvebrant,  
                                  Gunilla Landmark, Pernilla Hallström, Ewa Fogelfors samt Inez Jansson (valberedning) 
              

 
 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Staffan Dackman, ordförande, förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes. 
 

§ 3 Föregående  
      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 4 Skrivelser Diverse skrivelser från olika distrikt anmäldes.  
Årlig inbjudan till kostnadsfri kurs i arkivvård (25/11). 
Inbjudan till inspirationshelg i dans, 10-11 januari 2009 i Tobo. 
  

§ 5 Rapporter A. Ekonomi     
Gunnel Westerlind redogjorde för perioden jan – dags dato och konsta-
terade att utfallet är bättre än budget. Räkningen från Riks för 
stipendiaterna har ännu inte kommit. Riksungdomslägret i Grillby visade 
överskott och alla kurser har gått med vinst. Reino Irvebrant undrade 
över likviditetens placering m.a.p. ränta och fick svaret att föreningar 
tyvärr får liten/dålig avkastning på sitt kapital. 
 
B. Sektionen 
BUS, Riksungdomslägret för ungdomar mellan 14-30 år förlades till 
Lötgården. Programmet innehöll lek, dans och hantverk samt en resa till 
Birka. Deltagarna var nöjda och lägret gick ihop ekonomiskt. 
Lägret i Tensta (20-21 september) samlade 47 personer. Slöjdsektionens 
deltagande var särskilt uppskattat.  
Dans – till danskurs i fläckpolska hade för få par anmält sig och kursen 
fick ställas in. Den 31 januari 2009 finns möjlighet att lära sig danser –
diplomdanser - från övre Västerdalarna. Planer finns också att ordna kurs 
i Gästrikedanser. Sektionens uppgift att inför jubileumsåret välja 
gemensamma jubileumsdanser ansågs inte genomförbar. Till jubileums-
stämman får därför arrangörerna i Tensta själva välja danser. 
Hantverk - Kurs i halmslöjd har ordnats 19 och 26 okt. 
 
C. Valberedning  
Valberedningens sammansättning är klar och består av Inez Jansson, 
Tensta fdl (sammankallande), Dick Johansson, Märsta fdg, Per Olof 
Jansson, Österby fdg, Inger Egebrink, Grillby fdg och Ingrid Persson, 
Uppsala Ungdomsring. Första mötet äger rum nästa torsdag (13/11). 
 
D. Ledarträffen 
Ledarträffen är ett viktigt forum för samråd och gemenskap. Då färre än 



 
förra året hörsammat kallelsen diskuterades ev. annan tidpunkt för mötet. 
Namn på frivilliga till jubileumsårets aktiviteter önskas snarast. 
  
E. Folklig dans i skolan 
Berit Engström rapporterade att Agneta Söderstens arbete i särskolan i 
Enköping är otroligt uppskattat. I Ärentuna har gymnastikläraren avstått 
fyra lektioner till förmån för Hjördis Lenz. Eventuellt är även 
musikläraren villig att göra samma sak, vilket även här tyder på stor 
uppskattning. Reportage om verksamheten i Enköping kommer i Hem-
bygden och förhoppningsvis i flertalet upplandstidningar.  
Kostnaden för fortsatt verksamhet måste berörda skolor själva stå för då 
2009 – års pengar kan komma att gå till helt andra distrikt. 
 
F. Övrigt. 
Gunilla Landmark anmälde att Bosse Petterzons fond delat ut för första 
gången. Riksungdomslägret var tacksam mottagare. Gunilla meddelade 
också tankarna från ett upptaktsmöte för att fira spelmansstämman 100 
år. Firandet är tänkt att äga rum under Kulturnatten – och varför inte i 
samverkan med Distriktet? 
 

§ 6 Budget 2009  a.  
      b.   

Budgetförslaget diskuterades – Gunilla Landmark önskade tillägg för  
fler vita CD skivor och jubileumsmiddagen tilläts kosta 10 tkr. I övrigt 
justeras budgetförslaget när utfallet för hela året är känt för att sedan 
fastställas i januari 2009. 
 

§ 7 Valberednings- 
       frågor 
 
§ 8 Inköp av kuvert 
 

Meddelades att hela BUS avgår men att flera nya namn finns på förslag. 
 
 
Beslöts att inköpa 1000 kuvert med klisterremsa av vardera A4 och C5. 

 
§ 9 Verifikationer 
       äldre än 10 år 
 
§10 Distriktet 60 år 

 
Beslöts att slänga alla verifikationer äldre än 10 år.  
 
 
Snösvängen – Reino Irvebrant redogjorde engagerat för hur 
danstävlingen skall genomföras. Speaker – Lillemor Hammar och 
domare – Agneta Södersten, Görans Skagius och Håkan Pettersson har 
tackat ja till respektive uppdrag. Tidplan är fastställd, parkering ordnad, 
dataprogram fixat, domarprotokoll framtaget, åldersgrupper bestämda, 
Förtäringsmöjligheter undersökta, regler spikade mm mm. Allt tycks väl 
Förberett för en allt igenom lyckad dag i Enköping!! 
Nu fattas bara en sak – Din anmälan – senast 31/12. 
Jubileumsstämman i Tensta -  samling 13.00. Stämmoförhandlingar 
beräknas pågå till 16.00, varefter alla beger sig till Kyrkan för stipendie-
utdelning och konsert följt av middag kl. 18.00. och ……..dans så klart! 
Dans på stan – Anita Berg och Staffan Dackman behöver fler som 
hjälper till att organisera. 



 
  

§11 Presentations- 
       folder 
 
 
§ 12 Verksamhets- 
        berättelse 
 
§13 Infobladet 
 
 
§14 Kommande 
       möten 
 
§15 Avslut 

Då tryckkostnaden för en informativ presentationsfolder i fickformat är 
för stor, fick Reino Irvebrant uppdraget att undersöka prisnivån hos 
Enköpings tryckerier och samtidigt fråga om Åsa Thulin kan göra layout. 
 
För i god tid kunna sammanställa verksamhetsberättelse bör material 
från sektionerna vara styrelsen tillhanda senast den 9 januari 2009. 
 
Då majnumret inte ansågs utkomma vid fel tidpunkt med avseende på 
relevant information beslöt styrelsen att dra in majnumret 2009. 
 
Nästa års första styrelsemöten bestämdes till 26 januari och 26 mars, 
Kl.19.00 på Ringhem. 
 
Ordförande Staffan Dackman avslutade årets sista styrelsemöte och 
önskade God Natt. 
 

  
Vid protokollet                                          Justeras 
  
  
Ewa Fogelfors                                         Staffan Dackman 

 


