
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 22 augusti 2011 
 

                                                  Närvarande: Maria Jansson, Gunnel Westerlind, Sigrid Lindqvist , 
                                                  Håkan Pettersson, Anita Andersson, Rosmarie Bergström, §8, samt Ewa Fogelfors  
                                                  Anmält förhinder: Reino Irvebrant 

 
§ 1 Mötets öppnande 
 

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

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes.  
 

§ 3 Föregående  
      protokoll                 

Protokoll från 20110329 och 20110517 godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

 
§ 4 Skrivelser 
 

 
Anmäldes Riks Nytt nr 3, Hembygden nr 2, Vävan inklusive aktivitets- 
katalog från Göteborg. Meddelande från rikskansliet om flytt av e-post- 
och FTP-konton. Informationen vidarebefordras till Dan Wiktell och  
Staffan Dackman. Maria Jansson har mottagit skrivelse från Carola 
Sandberg, region Svealand, som vill veta vad vårt distrikt sysslar med.  
Maria besvarar skrivelsen och bifogar senaste Infobladet. 
 

§ 5 Rapporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Ekonomi     
Gunnel Westerlind rapporterade att medlemsavgifterna ännu inte över- 
förts från riks. Schottiskontot uppvisar ett mindre underskott än befarat, 
tack vare fler sålda programblad och ett inkomstbringande lotteri. Trots 
två distriktsstämmor är kostnaderna långt under budget. 
Andelen medlemmar mellan 7-25 år blir allt mindre och ser tyvärr inte 
ut att berättiga till landstingsbidrag 2012. 
B. Sektionerna 
Dräkt: Anita Andersson hoppades kunna utlova dräktbytardag under 
tidig vår. 
Dans: hälsningar från Gunilla Landmark, som planerar kurs i danser 
från Lillhärdal och Funäsdalen i början av nästa år. 
C. Upplandsschottis 
”en gång är ingen gång” - Kulturföreningen Fyrisgillet åtar sig att ordna 
Schottis på Disagården även 2012. Styrelsen har mottagit offert från 
Starkens Spelemän och beslöt anta anbud 2, innebärande spelning, ljud 
och lastbil för 15tkr. Alliansen bör inte vänta för länge med att komma i 
gång med planeringen för nästa års schottis, inte minst för att i god tid 
kunna söka olika bidrag och fundera över tänkbara sponsorer.  
D. Dans på stan 
Dansare och musiker från Strömsberg, Österby, Tensta och Knivsta 
reser till Enköping den 3 sept. Håkan Pettersson åtog sig att bringa 
klarhet i vilka danser som skall dansas och till vilken musik samt tillse 
att alla deltagare får samma information.  
 



 
§ 6 Kick off, förtäring 
      och slutplanering 
 
 
 
§ 7 Styrelsens besök i 
  Distriktets föreningar 
 
  
 
§ 8 Valberedningen 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Deltagande i  
      Riksmötet 2012 
 
 
 
§ 10 Övriga frågor 
 
 
 
 
 
§ 11 Nästa möte 

Styrelsen föreslog att tunnbrödrulle med grillad kryddig korv och 
potatissallad kunde vara bra att grunda med inför den viktiga 
diskussionen med Jonas Carlsson om mediafrågor och medlems-
värvning. Maria åtog sig att införskaffa härför nödvändiga ingredienser.  
 
Vikten av den levande kontakten mellan distriktsstyrelse och föreningar 
kan inte nog betonas. Många föreningar har redan besökts men flera 
återstår och Ewa Fogelfors fick uppgiften att kontakta dessa angående 
lämplig tidpunkt för besök. 
 
I distriktets valberedning ingår Rosmarie Bergström, Bålsta, 
sammankallande, Jörgen Funke, Strömsberg, Yvonne Engblom, och 
Stephan Jansson, Tensta. Ledamöter från Häverö och Enköping saknas. 
Maria önskade lycka till och föreslog att valberedningen träffas på 
Ringhem den 1 november, samtidigt som distriktsstyrelsen har sitt 
styrelsemöte 
 
Riksmötet 2012 äger rum i Stockholm 5-6 maj. De angränsande 
distrikten uppmanas bidra till de utåtriktade aktiviteter, vilket RM 2010 
beslöt skulle kringgärda riksmötet. Tydliga önskemål från arrangören 
har ännu inte meddelats.  
 
Förslag framlades att försöka ägna mer tid åt fritt tänkande kring 
distriktets uppgifter, inte minst nyrekrytering av nya – gärna unga 
medlemmar. 
Finns resurser och kompetens? – Sigrid Lindqvist hade förslag, som 
hon lovade utveckla och presentera på Kick off. 
 
Pga ordförandes förestående utlands resa beslöt styrelsen flytta nästa 
möte till den 1 november 18.30. 

 
 
 
 
§ 12 Avslut 
 
 
 

 
14 november –   17.30 Infoplock,  
9 januari 2012 – 17.30 Infoplock, 18.30 Styrelsemöte 
 
Ordf. tackade alla för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

  
Vid protokollet                                          Justeras 
  
  
Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


