
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 1 november 2011 
 

                                                  Närvarande: Maria Jansson, Gunnel Westerlind, Dan Wiktell, Staffan Dackman 
                                                  samt Ewa Fogelfors                                                                    
                                                  Anmält förhinder: Reino Irvebrant, Sigrid Lindqvist, Håkan Pettersson 

 
§ 1 Mötets öppnande 
 

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

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes.  
 

§ 3 Föregående  
      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

 
§ 4 Skrivelser 
 

 
Anmäldes Hembygden nr 3, Vävan från Göteborg, Dalaringen samt 
Pilavisan.  
Vidare anmäldes Handlingsplan för traditionell musik och dans - svar 
önskas senast 15 januari 2012.  
Anmäldes erbjudande från danssektionen om utlärning av uppländska 
danser. Styrelsen uppdrog åt Ewa Fogelfors att tacka ja till erbjudandet 
och föreslå att utlärningen med fördel kan ske till flera föreningar åt 
gången och att tre – fem danser blir en bra grund för kommande 
gemensamma träffar.  
Anmäldes cirkulär från Kulturens.  
Maria Jansson anmälde två skrivelser från Carola Sandberg ang. 
kringaktiviteter för Riksmötet. Ewa uppdrogs att besvara dessa och 
kontakta Stockholms distrikt med förfrågan om hur planeringen ser ut 
och vad vi kan bidra med. Upprop har gått ut till alla föreningar och 
spelmanslag i Svealand om deltagande i midnattskonsert under 
stämman.  
Slutligen anmäldes senkommen kursinformation från AX - Framtidens 
hopp samt inbjudan till dansfestival på Bornholm. 

§ 5 Rapporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Ekonomi     
Gunnel Westerlind rapporterade att medlemsavgifterna nu överförts 
från riks men ännu ej fördelats mellan vuxna och barn. I övrigt är allt 
enligt plan.  
B. Sektionerna 
Information saknas. 
C. Upplandsschottis 
Efter första mötet finns budgetförslag att skicka till olika bidragsgivare. 
D. Dans på stan 
Dans på stan i Enköping, med dans på torget och mycket musik och 
många dräkter blev ett så trevligt inslag under Trädgårdsdagen att det 
planeras för en fortsättning nästa år. Dagen kommer då att avslutas med 
för oss gemensam måltid och dans, så kom ihåg 1 september 2012. 
E. Kick off 
Jonas Carlssons anförande om mediafrågor och medlemsvärvning var 



 
 
 
 
 
§ 6 PR-chef - distriktet 
 
 
§ 7 Styrelsens besök i 
  Distriktets föreningar 
 
§ 8 Valberedningen 
 
 
 
§ 9 Folkdansringens 
      hemsida 
 
§ 10 Infobladet 2012 
 
 
§ 11 Distriktsstämma 

synnerligen inspirerande och under det efterföljande samtalet  
framfördes flera bra förslag hur den enskilda föreningen kan nå ut och 
synas lite mer.   
 
Tack vare stort kontaktnät och erfarenhet av media beslöt styrelsen utse  
Jonas Carlsson till PR-chef för Folkdansringen i Uppland. 
 
Besöksverksamheten har fortsatt under hösten och till våren står fler 
föreningar på tur.  
 
Valberedningens Rosmarie Bergström, Jörgen Funke, Yvonne 
Engblom, och Stephan Jansson, rapporterade att arbetet är i gång och 
fortsätter med oförminskad frenesi.  
 
Dan Wiktell rapporterade att hans inloggningsuppgifter fungerar och att 
hemsidan kontinuerligt uppdateras.  
 
Redaktören för Infobladet, Staffan Dackman, presenterade 
utgivningsplan för 2012, vilken styrelsen godkände utan prut. 
 
Distriktsstämman i Österby äger rum den 17 mars 2012 i Gruvlokalen. 
För att få alla handlingar färdiga i tid beslöts att sektionernas verksam -
hetsberättelser skickas till distriktssekreteraren senast den 15 december.  

 
§ 12 Nästa möte 
 
 
 
§ 13 Avslut 

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

  
 
 
Vid protokollet  

                                         
 
                                       Justeras 

  
  
Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


