
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 21 mars 2013 

 

 

                                                  

                                                  Närvarande: Maria Jansson, Gunnel Westerlind, Reino Irvebrant, Ewa Fogelfors 

                                                  samt Michael Ericson, som adjungerats till mötet. 

                                                  Anmält förhinder: Håkan Pettersson, Sigrid Lindqvist och Carin Häll. 

                                                   

 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Maria Jansson, ordförande, hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes sedan nummerordningen korrigerats. 

 

§ 3 Föregående  

      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 4 Skrivelser 

 

 

Anmäldes Vävan nr 1 och Dalaringen nr 1. 

 

§ 5 Rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ekonomi     

Gunnel Westerlind meddelade att den nyligen genomförda ledarkursen 

lämnade ett litet underskott. Det bör undersökas om landstinget kan 

bevilja bidrag till liknande kurser, då de främst riktar sig till ungdomar. 

B. Sektionerna   

BUS – Mötet diskuterade hur distriktet bäst tar tillvara på Michael 

Ericsons intresse för ungdomsfrågor och vilja att hjälpa till. Ett sätt 

vore att börja som hjälpledare ex i Tensta, där det finns många 

ungdomar att utbyta idéer med.  

C. Distriktsstämman 

Årets distriktsstämma, som avhölls i Tierp, avlöpte programenligt och 

var snabbt avklarad. Deltagarna kunde istället ägna tid åt samvaro och 

Njuta av såväl hembakad semla som musikskoleelevernas färdigheter. 

Nästa år stämma håll i Grillby den 15 mars. 

D. Dansutlärningskurs 

Glädjande nog samlade kursen 20-talet förväntansfulla dansare, som  

tycktes trivas även om man inte fick lära sig just det man kom dit för. 

Styrelsen förbereder utskick av kursutvärdering för att fånga upp 

intresset för en fortsättningskurs och vad den specifikt måste innehålla 

för att tillgodose deltagarnas konkreta önskemål. 

 

§ 6 Konstituering  

 

Styrelsen 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).  

 

   

§ 7 Ledarkurs Som lämplig tidpunkt för fortsättningskurs föreslogs 14 eller 21 sept. 



 
 

§ 8     

    Liljekonvaljeholmen 

 

§ 9 Dans på stan 

 

  

 

 

§ 10 Planering Kick-   

        Off/höstupptakt   

Gunnel Westerlind åtog sig att boka Nyby servicehus mellan kl. 10-15. 

 

Frågan bordlades i avvaktan på svar från Liljekonvaljeholmens styrelse 

 

Styrelsen beslöt att med glädje tacka ja till Agneta Söderstens 

erbjudande att, för tredje året i rad, välkomna alla föreningar till ”Dans 

på stan” i Enköping den 7 september. Reino Irvebrant uppdrogs att 

förmedla styrelsens beslut till Agneta. 

 

Höstupptakten föreslogs äga rum på Ringhem den 22 september kl.16. 

Samtalet kommer att kretsa från allt till motioner till Riks, information 

från Riks och inte minst – hur kommer den nya hemsidan att se ut? 

Men först blir det grill i trädgården – så klart! 

  

§ 11 Styrelsen besök i  

        föreningarna 

Ordf. i Philochoros har meddelat att vi är välkomna alla onsdagar i 

april. Styrelsen enades om den 17 april. Maria Jansson, Håkan Petters- 

son och Ewa Fogelfors åker gärna dit. 

 

§ 12  Hyra Ringhem 

 

 

 

Enstaka skåp återstår att tömma, vilket styrelsen beslöt göra före nästa 

möte. Maria Jansson och Per Uhlén håller kontinuerlig kontakt om 

arbetets fortskridande. 

§ 13 Nästa möte 

 

Nästa möte bestämdes till 23 april 2013, kl 18.30 på Ringhem.  

De som kan kommer 17.30 för att hjälpa till i garaget. 

Vidare beslöts att årets övriga styrelsemöten äger rum den 5 september 

och 7 november, kl 18.30 på Ringhem. 

 

§ 14 Avslutande 

 

 

Ordf. tackade alla för uppmärksamheten och avslutade mötet..  

 

Vid protokollet  

                                       

                                        Justeras 

  

  

Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


