
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 23 april 2013 

 

 

                                                  

                                                  Närvarande: Maria Jansson, Gunnel Westerlind, Reino Irvebrant, Håkan Pettersson, 

                                                  Carin Häll, Ewa Fogelfors  samt Michael Ericson, adjungerad. 

                                                  Anmält förhinder: Sigrid Lindqvist. 

                                    

 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Maria Jansson, ordförande, hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes med tillägg för § 10 B, Inköp CD och DVD. 

 

§ 3 Föregående  

      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 4 Skrivelser 

 

 

Hembygden nr 1 samt inbjudan till kurs och årsmöte från 

Folkrörelsearkivet. Justerat distriktsstämmoprotokoll scannas och 

skickas ut till alla föreningar och ledamöter i distriktsstyrelsen. 

 

§ 5 Rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ekonomi     

Gunnel Westerlind meddelade att den nyligen genomförda ledarkursen 

lämnade ett litet underskott. Fråga till landstinget om bidrag till kurser, 

som främst riktar sig till ungdomar, har inte blivit besvarad. Inte heller 

Har fjolårets bidrag till Upplandsschottisen från Leader synts till. Även 

i år ligger kostnaden för distriktsstämman glädjande nog under budget. 

B. Sektionerna   

Inga representanter från sektionen fanns närvarande men Ewa 

Fogelfors, som deltagit i Dräktbytardagen kunde berätta att inte bara 

antalet besökare föreföll större än tidigare utan även intresset för dräkt. 

Som vanligt fanns företrädare för slöjdsektionen på plats för att visa 

Olika slöjdtekniker medan Tensta Spelmanslag stod för musiken. 

C.Ordförande konferens i Gävle 

Från Folkdansringen i Uppland deltog Maria Jansson, Stephan Jansson 

och Sigrid Lindqvist. Konferensen genomfördes samtidigt med SSR´s 

årsmöte och Världsmusikgalan. Temat för konferensen var medlems- 

Skapet. Hur gör vi för att få och behålla medlemmar och hur kan 

medlemskapet utvecklas att räcka/vara hela livet?  Förslag saknades 

inte och sammanfattningsvis kunde en försiktig optimism förnimmas 

bland deltagarna. För Upplands del kommer frågan att diskuteras på 

höstupptakten. Vikten av att synas och höras kan inte nog betonas och 

Här kan alla bidra. 

D. Styrelsens besök i distriktets föreningar. 

I och med besöket hos Philochoros har styrelsen besökt distriktets alla 

föreningar och är det dags att börja om. I stället för att komma under en 

danskväll framfördes förslaget att fråga om möjligheterna att närvara 



 
vid ett styrelsemöte. Ewa Fogelfors uppdrogs att varsko föreningarna. 

E. Upplandsschottisen 

 Förberedelserna går planenligt. För årets stora tekniska nyhet – att med 

hjälp av läsplattor – kunna leverera resultat i realtid, söks nu bidrag hos 

Upplandsbygd/Leader. Som ett led i medlemsvärvningen kommer Riks 

att tillfrågas om  tillgängligt informationsmaterial att delas ut i ett 

”schottistält”, där Sigrid Lindqvist och Michael Ericson gärna vill 

hjälpa till. 

   

§ 6 Ledarkurs 

 

 

 

 

 

§ 7     

    Liljekonvaljeholmen 

 

 

 

 

 

§ 8 Dans på stan 

 

  

 

 

§ 9 Planering Kick-   

        Off/höstupptakt   

21 september blir dagen för ny ledarkurs med Erika Lindqvist. Gunnel 

Westerlind har bokat Nyby servicehus mellan kl. 10-15 och priset 

bestämdes till 250 kr/pers. Sigrid Lindqvist uppdrogs att sammanställa 

relevant information till Staffan Dackman, som snarast mailar ut denna 

till alla föreningar och tidigare kursdeltagare. 

 

I avvaktan på svar från Liljekonvaljeholmens styrelse, funderade 

styrelsen över alternativa lösningar. Håkan Pettersson kontaktar Järn-

brukarna om lediga datum (25/8 eller 1/ 9) och Ewa Fogelfors 

undersöker villkoren för att hyra Ängby Park i Knivsta. Att ordna en 

gammaldanskväll kräver planering och eventuellt kommer ett extra 

styrelsemöte att behövas. 

 

Agneta Söderstens låter hälsa att ”dans på stan” kommer att genom- 

Föras på samma sätt som förra året – fast förhoppningsvis med bättre 

väder. Kvällsaktiviteten återstår dock att planera. Styrelsen föreslog att  

Staffan skickar ut påminnelse om att anmälningstiden går ut 10 juni. 

 

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

Efter grill i trädgården kommer bl a representanterna från Riks, Jens 

Holmström att informera om den nya hemsidan och Elisabet Liby, 

ansvarig för Uppland, att berätta om Kulturens och om Riks olika 

projekt.  

  

§ 10 Hyra Ringhem Distriktet har tömt sin del av garaget och flera skåp på vindsvåningen 

är också tömda. Fortsättning följer. 

 

§ 10B Inköp CD och              

           DVD 

 

 

Styrelsen beslöt inköpa Uppländska danser, 50 st av vardera CD och 

DVD och även ombesörja att originalet överförs till Ringhem och för- 

Varas på betryggande sätt. 

§ 13 Nästa möte 

 

Nästa möte äger rum den 5 september 2013, kl 18.30 på Ringhem.  

De som kan kommer 17.30 för att städa bland pärmarna på 

vindsvåningen. 

 

 

§ 14 Avslutande 

 

 

Ordf. tackade alla för uppmärksamheten och avslutade mötet..  



 
 

Vid protokollet  

                                       

                                        Justeras 

  

  

Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


