
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 17 maj 2011 
 

                                                  Närvarande: Maria Jansson, Reino Irvebrant, Gunnel Westerlind, Sigrid Lindqvist , 
                                                  Samt Ewa Fogelfors  

 
§ 1 Mötets öppnande 
 

Maria Jansson, ordförande, hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat.  
 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes.  
 

§ 3 Föregående  
      protokoll                 

Föregående protokoll saknades och behandlas vid nästa möte.  
 

 
§ 4 Skrivelser 
 

 
Anmäldes Riks Nytt nr 2, Dalaringen nr 2, Pilavisan nr 2, Nordic dans 
2012, Från framtidshopp till nutidsresurs, inbjudan till 
Folkrörelsearkivets årsmöte, inbjudan till Kapplek i oktober 2011, 
 

§ 5 Rapporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Konstituering 
 
 
 
 
§ 7 Upplandsschottis 
 
  
 
 
§ 8 Dans på sta’n 
 

A. Ekonomi     
Gunnel Westerlind rapporterade att distriktet, på schottiskontot, 
mottagit och bokfört bidrag från Tierps kommun samt 
anmälningsavgifter till ett belopp av 11 650 kronor, vilket inte kommer  
att täcka kostnaderna.  
B. Sektionerna 
Inga rapporter förelåg. 
C. Extra Distriktsstämman 
Extrastämman på Disagården, denna regniga och kalla dag, kunde 
avhållas inomhus tack vare Stina Flink från Upplandsmuseet, som 
välvilligt upplät en ”en festlokal”. Detta kanske delvis bidrog till den 
goda anda under vilken stämman avhölls. Förutom lyckosamma val 
präglades stämman av informationsutbyte och gott samtal. 
D. Ordförandekonferens i Sätra Brunn 
Reino Irvebrant redogjorde i korta drag för konferensen, som 
huvudsakligen behandlade distriktsorganisation och medlemsvärvning. 
Mer läsning i bilaga 1 
 
Styrelsemötet beslöt att för Folkdansringen i Uppland ( 817602-7996) 
utse ordförande Maria Jansson (560409-1420) och kassör Gunnel 
Westerlind (410919-1488) att var för sig teckna föreningens firma samt 
bankkonto och plusgirokonto ( 44 56 88-5, 30 13 13-3).  
 
Förberelserna för Upplandsschottisen pågår planenligt och nya par 
fortsätter att anmäla sig. Tre stora skyltar har satts upp och på dagen 
före skall bl.a. sträckor mätas ut och fler skyltar sättas upp. Då skall 
också allt tävlingsmaterial fraktas till Disagården.  
 
Dans på sta´n är ett enastående tillfälle att göra reklam för vår dans och 
musik. Ewa åtog sig att påminna alla föreningar om att inte missa detta 



 
 
 
 
 
§ 9 Deltagande i  
      Riksmötet 2012 
 
 
 
§ 10 Funktionärsträff  
        Och Kick off 
         
 
§ 11 Hur bearbetar vi 
        Media? 

tillfälle till dans och gemenskap i Enköping, som denna dag kommer att 
sjuda av aktiviteter – inte bara trädgård och dans. Anmälan till Agneta 
Södersten senast 15 juni. Läs mer i Distriktsinfo nr 2! 
 
Riksmötet 2012 äger rum i Stockholm 5-6 maj. De angränsande 
distrikten uppmanas bidra till de utåtriktade aktiviteter, som RM 2010 
beslöt skulle kringgärda riksmötet. Ärendet bordlades i avvaktan på 
tydliga önskemål från arrangören.  
 
P.g.a. för få anmälningar, beslöt den vårtrötta styrelsen att ställa in 
Storm och i stället bjuda in till ett ”stormigt” Kick off den 18 september 
på Ringhem. Ewa mailar inbjudan till föreningarna. 
 
Mediafrågor blir temat för höstens Kick off – hur vi syns och hörs.  

 
§ 12 Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
§ 13 Kommande möten 
 
 
 
 
§ 14 Tack 
 
 
 
§ 15 Avslut 
 
 
 
 

 
Sigrid Lindqvist berättade att hennes syster Erika är aktiv inom AX,  
Amatörkulturens samrådsgrupp. AX bedriver bl.a. ett projekt om hur 
styrelsearbetet skall underlättas och göras roligare – för att bättre passa 
dagens ungdom, som inte bara vill bli betraktad som framtidshopp utan 
vara en nutidsresurs. Erika är dessutom utbildad danspedagog, vars  
kunskap distriktet borde ta i anspråk. 
 
Dag och tid för följande möten beslöts: 
22 augusti –        17.30 Infoplock, 18.30 Styrelsemöte 
14 november –   17.30 Infoplock, 18.30 Styrelsemöte 
9 januari 2012 – 17.30 Infoplock, 18.30 Styrelsemöte 
 
Maria framförde styrelsens varma tack och överräckte gåva till Gunnel 
Westerlind, för att hon även fortsättningsvis håller ordning på 
distriktets ekonomi och tömmer postkorgen. 
 
Ordf. tackade alla för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

  
Vid protokollet                                          Justeras 
  
  
Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


