
 
 

Protokoll från styrelsesammanträdet den 3 november 2009  
 

Närvarande: Staffan Dackman, Gunnel Westerlind,  Maria Jansson, 
Reino Irvebrant, Gunilla Landmark, Ingrid Persson (valberedningen) och Ewa Fogelfors  

                            
 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Staffan Dackman, ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat.  
 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes. 
 

§ 3 Föregående  
      protokoll                 

Reino Irvebrant meddelade att försöket att få kontakt med Karl-Johan 
Hultbergs fond misslyckats. Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

§ 4 Skrivelser 
 

Anmäldes Dalaringen och Vävan från Göteborg. ”Danser vi dansat” är 
ett projekt initierat av riksstyrelsen för att kartlägga vilka danser vi  
dansat under 2008-2009. Alla föreningar har fått instruktion om 
undersökningen. 
 

§ 5 Rapporter A. Ekonomi     
Gunnel Westerlind informerade, trots att alla poster inte bokförts, att 
bokföringen kommer att visa överskott för 2009. 
B. Sektionen. 
Dans – Gunilla Landmark beklagade att kursen ”Uppländska godbitar” 
måste skjutas på framtiden, däremot blir det kurs i Föllingedanser (nästa 
års diplomdanser) 31jan 2010. Gunilla kunde också meddela att den i 
föregående protokoll efterlysta försändelsen kommit till rätta. 
Gunilla rapporterade också att ”Folkmusik i Kulturnatten,” som bjöd på 
en hel rad publikfriande attraktioner blivit otroligt lyckad. 
C. Kick off  
Staffan redogjorde för träffen som samlat något fler deltagare än förra 
året – möjligen beroende på att en hel dag inte behövde tas i anspråk. 
Alla deltog med liv och lust i såväl diskussionsgrupperna som vid 
grillen, i övrigt se bil. 2.  
D. Övrigt 
Maria Jansson framförde Tensta Folkdanslags varma tack för 
uppvaktningen på 60-årsdagen. 
 

§ 6 Dans på stan a.   Under Kick off framkom att ”Dans på stan” är bra reklam, men borde 
förläggas till början av hösten – kanske i samband med Folkmusikens 
dag i slutet av augusti. Spelmansförbundets styrelse som lägligt nog 
sammanträdde högre upp i huset tillfrågades per omgående. De ställde 
sig positiva till förslaget. Gemensam kommitté kommer att utses så snart 
vi fått intresserade, Staffan efterlyser i Infobladet 



 
 

 
§ 7 Budget 2010 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Upplandschottis 
      Budget/ansvar 
       
 
 
 
 

 
Bidraget från Landstinget utgör en stor del av distriktets intäkter och 
grundas på antalet medlemmar mellan 7-25 år. Denna grupp tenderar 
dock att minska vilket får konsekvenser för distriktets ekonomi. Det är 
därför av största vikt att alla medlemmar rapportteras. I övrigt fördes 
allmän diskussion runt olika budgetposter. Slutlig budget behandlas på 
styrelsemötet den 18 januari 2010 
 
Nästa år - 7 augusti 2010 - kommer Upplandsschottisen att dansas på 
Skansen, vilket medför att Upplands distrikt genom schottisalliansen är 
ensamt ansvarig, men hur ansvaret mellan allians och värdförening skall 
fördelas from 2011 återstår att fundera över. Alliansen har haft ett första 
möte och ett till kommer inom kort, då marknadsföring och budget blir 
de stora frågorna.   
 

§ 9 Upplandsschottis 
      Avslut 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§10 Valberedning 
         

Redovisningen från Enköping-Grillby är avslutad och distriktsstyrelsen 
beslöt att 

1. överta tillgångar och skulder avseende Upplandsschottis och att 
de10 000:- som distriktet garanterat skall återbetalas genom att 
märken för samma summa lämnas över och att resterande märken 
köps av distriktet för 2 600:- som faktureras av Enköping/Grillby. 

 
2. plusgiro (nr 30 13 13- 3) from 20100101 tecknas av ordförande 

Staffan Dackman (510326-7554) och kassör Gunnel Westerlind 
(410919-1488), var för sig och adresseras till Upplandsschottis, 
c/o Gunnel Westerlind, Ledungsvägen 34, 754 40 Uppsala. 

 
Ingrid Persson konstaterade att valberedningen fortfarande saknar 
ledamöter från Älvkarleby och Philochoros och avsåg att snarast 
kontakta de två föreningarna så att valberedningsarbetet kan börja. 
 

§11 Distriktsstämma 
 
 
 
§ 12 Riksstämma 
 
 
 
 
§ 13 Infobladet 
 
 
§14 Kommande    
möten  
 

Lördagen den 20 mars 2010 är dagen för nästa års distriktsstämma som 
äger rum i Bålsta. Bidrag till verksamhetsberättelsen skall vara 
ordförande Staffan till handa senast 20 december. 
 
Upplands distrikt får skicka tre ombud till riksstämman i Göteborg. 
Styrelsen beslöt att utse ordförande, vice ordförande och sekreterare till 
ombud och återkomma med namn efter valet. Staffan fick i uppdrag att 
anmäla. 
 
Styrelsen beslöt att även under 2010 ge ut Infobladet fyra gånger. 
Exakta utgivningsdatum kommer att finnas till nästa möte. 
 
Sammanträdesdagar för 2010 bestämdes till 18 januari och 25 mars. 
Övriga möten bokas den 25 mars. 
 



 
§15  Avslut 
           

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Alla 
riktade ett varmt tack till Gunnel, som i vanlig ordning fixat kaffe och 
goda mackor. 
 
 

  
Vid protokollet                                          Justeras 
  
  
Ewa Fogelfors                                         Staffan Dackman 

 


