
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 7 februari 2013 

 

 

                                                  

                                                  Närvarande: Maria Jansson, Gunnel Westerlind, Reino Irvebrant, Sigrid Lindqvist, 

                                                  Staffan Dackman, (§ 5c)  samt Ewa Fogelfors                   

                                                  Anmält förhinder: Håkan Pettersson och Madeleine Andersson 

                                                   

 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Maria Jansson, ordförande, hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes med tillägg §§ 13 och 14. 

 

§ 3 Föregående  

      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 4 Skrivelser 

 

 

Inga skrivelser fanns att anmäla. 

 

§ 5 Rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ekonomi     

Gunnel Westerlind meddelade att inköpet av den, vid föregående möte, 

beslutade programvaran till Infobladet nu bokförts liksom intäkterna 

från danskursen i januari, där flera icke-medlemmar inte betalt fullt  

pris, vilket bör påtalas.  

B. Sektionerna   

-Dans - kursen i danser från nedre Västerdalarna var i alla avseenden 

mycket bra. Tyvärr var deltagarantalet lägre än vanligt. Inför 

kommande kurs i uppländska danser, uppkom frågan om nybeställning 

av CD och DVD av Gröna Boken. Staffan Dackman åtog sig att först 

höra om fler ex fanns hos Berit Engström. 

-Dräkt -  Innehållet i skåp 3,4 och 5 kommer att hämtas av Elisabeth 

Liby för vidare transport till Upplandsmuseets förvar i Morgongåva. 

C.Upplandsschottis 

Staffan Dackman kunde informera att förberedelserna nu sker gemen- 

samt med Nyckelharpsstämman och Zornmärkesnämnden. På så sätt  

förhindras att programpunkterna kolliderar. Det blir också gemensam 

annonsering. Inbjudan skickas ut i februari till alla föreningar och alla 

tidigare dansare.  

 

§ 6 Ledarstipendium  

 

Av de fyra ansökningar om ledarstipendium, som styrelsen mottagit, 

ansågs en passa bättre i CJ Hultbergs minnesfond. De tre övriga 

godkändes.  

   

§ 7 Valberedning 

 

§ 8 Hyra Ringhem 

       

Valberedningen ansåg sitt arbete avslutat och överräckte sitt förslag. 

 

Före styrelsemötet ägnades tid åt att gå igenom och tömma skåpen i 

garaget. Maria Jansson och Per Uhlén håller kontinuerlig kontakt. 



 
  

§ 9 Styrelsen besök i  

        föreningarna 

Ewa Fogelfors har kontaktat ordf. i Philochoros, men inte fått något 

svar om lämplig tidpunkt för vårt besök. 

 

§ 10 Ledarkurs 

 

 

 

 

§ 11 Danskurser på 

    Liljekonvaljeholmen 

 

 

§ 12 Dräktbytardagen 

 

På fråga från Erika Lindqvist, om val av metodik, överlät styrelsen åt 

henna att använda den metodik, som kan appliceras på flest danser. 

Ewa Fogelfors åtog sig att, via mail, uppmuntra föreningarna att 

anmäla sig till kursen. 

 

Efter samtal med Lena på Liljekonvaljeholmen om vårt önskemål att 

ordna gammaldanskväll under sensommaren meddelade Maria Jansson 

att Lena återkommer till oss sedan hon diskuterat frågan med sin 

styrelse.  

 

Styrelsen beslöt avvakta med förslaget att utveckla dräktbytardagen 

med hänsyn till att vädret kanske inte lämpar sig för dans ute. 

§ 13 Ordförandekonf.  

 

 

 

§ 14 Inbjudan till  

        Stämman 

 

 

 

§ 15 Nästa möte 

 

Ordförandekonferensen i Gävle kommer att särskilt diskutera medlem 

– medlemskap och styrelsen beslöt skicka Maria och Stephan Jansson 

samt Sigrid Lindqvist.  

 

Vid Riksmötet blev Elisabeth Liby särskild ledamot för Svealands-

regionen. Sigrid Lindqvist uppdrogs att bjuda in henne till stämman för 

att presentera sig. Vi vill också gärna veta mer om bl a Kulturens och 

om de olika projekt som Riks driver och planerar just nu. 

 

Nästa möte bestämdes till 21 mars 2013, kl 18.30 på Ringhem. 

 

§ 16 Avslutande 

 

 

Ordf. tackade alla för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet  

                                       

                                        Justeras 

  

  

Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


