
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 8 januari 2013 

 

 

                                                  

                                                  Närvarande: Maria Jansson, Gunnel Westerlind, Håkan Pettersson, Madeleine     

                                                  Andersson, Staffan Dackman, (§§ 5C, 9 )  Dan Wiktell Andersson samt Ewa Fogelfors                   

                                                  Anmält förhinder: Sigrid Lindqvist och Reino Irvebrant 

                                                   

 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Maria Jansson, ordförande, hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes sedan nummerordningen förskjutits ett steg 

för att kunna behandla fråga om Infobladet under § 9.  

 

§ 3 Föregående  

      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 4 Skrivelser 

 

 

Anmäldes Vävan nr 4 inkl. aktivitetskatalog, Pilavisan nr 4, Dalaringen 

nr 4 samt Hembygden nr 4. 

 

§ 5 Rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ekonomi     

Gunnel Westerlind meddelade att slutredovisning från Riks angående 

medlemsavgifterna ännu saknas, liksom utlovat bidrag på 7,5 tkr för  

Upplandsschottisen. Största delen av sektionens försäljning avser 

Gröna Boken CD till Riks och på fråga om var originalet fanns, åtog sig 

Staffan Dackman att höra med Berit Engström. I posten övriga 

styrelsekostnader ingår kurs på 900 kr för Madeleine Andersson. 

Kursen, ”Ungdomsinflytande nu” omfattade 3 kurstillfällen och 

styrelsen ansåg att detta borde särredovisas. 

B. Sektionerna   

Dans påminde om kurs i danser från nedre Västerdalarna och Dräkt 

aviserade dräktbytardag till den 7 april. 

C.Upplandsschottis 

Staffan Dackman kunde informera att förberedelserna fortskrider. Det 

finns vilda idéer om hur den moderna tekniken skall kunna utnyttjas för 

att göra tävlingen mer spännande och därmed locka en större publik. 

Inbjudan blir klar till den 2 februari och sista anmälningsdag blir den 25 

maj. Anmälningsavgiften blir den samma som förra året. Reino 

Irvebrant hälsar att han är i gång med att engagera domare.  

D. Hemsidan 

Ett ständigt krångel med lösenord har medfört att sidan inte har kunnat 

uppdateras efter behov. Nu tycks problemet dock vara löst och Infoblad 

mm kan läggas in. I övrigt verkar hela sidan må väl en rejäl översyn. 

 

§ 6 Distriktsstämman 

 

 

a) Budget för 2013 godkändes efter smärre justeringar. 

b) Verksamhetsberättelsen genomgicks och kunde godkännas efter 



 
 

 

vissa förtydliganden. 

c) Verksamhetsplan för 2013 och 2014 genomgicks och godkändes. 

d) Ledarstipendium - då ansökningstiden inte löpt ut beslöt styrelsen 

behandla ärendet i sin helhet vid nästa styrelsemöte den 7 februari. 

   

§ 7 Valberedning 

 

 

§ 8 Hyra Ringhem 

       

Valberedningens arbete fortgår frenetiskt och endast tre poster var kvar 

att besätta. 

 

På styrelsens fråga till Fyrisgillets ordförande, Per Uhlén, om 

möjligheterna att omförhandla hyreskontraktet, har styrelsen mottagit 

Svaret att någon hyresreduktion inte är aktuell men att andra hyres-  

Alternativ kan diskuteras (bilaga 1). Som första åtgärd beslöt styrelsen  

att tömma garaget på resterande föremål, vilket skulle kunna ske före 

Nästa möte. Maria åtog sig att därefter meddela Per Uhlén att garaget 

Tömts och att hyran därmed borde kunna sänkas from kvartal 2, 2013. 

 

§ 9 Infobladet  Framställningen av Infobladet skulle underlättas högst väsentligt om 

styrelsen vill efterkomma redaktörens önskan att inköpa Microsoft 

Publisher till en kostnad av ca 1 400 kr.  Styrelsen beslöt inköpa pro- 

gramvaran. 

 

§ 10 Styrelsen besök i  

        föreningarna 

 

I mitten av november deltog Håkan Pettersson och Ewa Fogelfors i 

Fyrisgillets gemensamma danskväll på Storgården. Det var en härlig 

Kväll med mycket musik och många nya danser och i pausen gavs 

tillfälle att berätta om distriktet och svara på frågor.  

Kvar att besöka är Philochoros och Ewa undersöker om någon onsdag i  

februari kan passa. 

 

§ 11 Ledarkurs 

 

 

 

§ 12 Danskurser på 

    Liljekonvaljeholmen 

 

 

 

Till kursen den 2 mars har någon lokal ännu inte bokats. Gunnel åtog 

sig att boka Nyby service hus. Bindande anmälan till kursen görs via e-

post. Senaste anmälningsdag blir den 14 februari. 

 

Lite stukade av sommarens dåliga erfarenhet beslöt styrelsen att ta 

saken i egna händer. Varför inte låna Liljekonvaljeholmen en 

”dansfri” kväll och bjuda in till gammaldans med bra musik. Självklart 

skall det för icke danskunniga finnas möjlighet att få hjälp med stegen 

en timme innan. Mitten av augusti vore lämplig tidpunkt och 

inträdesavgiften skall vara låg.  

 

§ 13 Nästa möte 

 

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 februari 2013, kl 18.30 på Ringhem. 

Men dessförinnan träffas styrelsen kl 17 och städar ur garaget. 

Även valberedningen kallas till samma tid och plats (18.30). 

 

§ 14 Avslutande 

 

 

Ordf. tackade alla för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet  

                                       

                                        Justeras 



 
  

  

Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


