
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 5 september 2013 

 

 

                                                  

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

                                                  Carin Häll, Sigrid Lindqvist, Staffan Dackman §§ 5C, 7 samt Ewa Fogelfors   

                                                   

                                    

 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Maria Jansson, ordförande, hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes med tillägg för att under § 5f, rapportera om 

inbjudningar från jubilerande Grillby (50 år) och Bålsta (40 år), samt 

om ordförandens minskade arbetsinsats. 

 

§ 3 Föregående  

      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 4 Skrivelser 

 

 

Hembygden nr 2, Vävan nr 2 inkl aktivitetskatalog samt  

Dalaringen nr 2. 

 

§ 5 Rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ekonomi     

Gunnel Westerlind meddelade att frågan till landstinget om bidrag till 

kurser, som främst riktar sig till ungdomar, sökes halvårsvis och 

förutsätter budgeterat program. Fjolårets bidrag till Upplandsschottisen 

från Leader har fortfarande inte kommit. Staffan Dackman undersöker. 

B. Sektionerna   

Inga representanter från sektionen fanns närvarande men i senaste info- 

Bladet annonseras både slöjd och danskurser. 

C.Upplandsschottis 

Trots strålande sol och bästa tänkbara förutsättningar lockades alltför få 

danspar till tävlingen i Österbybruk, vilket innebär att det ekonomiska 

utfallet inte gläder någon. Eventuell fortsättning kräver helt nytt tänk. 

D. Gammaldans i Ängby Park 

70 - talet personer kom och dansade till Jernbrukarnas taktfasta musik. 

Golvet var utmärkt och hela parken inbjöd till fler aktiviteter – kanske 

tillsammans med andra distrikt. Alla verkade nöjda och satsningen, som 

renderade ett överskott, fick klart godkänt. 

E. Hyra Ringhem 

 För distriktets del är garaget helt tömt och Maria Jansson förslog att per 

brev kontakta Per Uhlén med önskemål om ett samtal angående  

hyresnivån mellan hyresvärd och båda hyresgästerna.  

  F. Inbjudningar  

Maria Jansson har mottagit inbjudan från Grillby fdg och Bålsta fdg att 

deltaga i deras jubileumsfestligheter. Då Maria, pga personliga skäl 

önskar dra ner på alla engagemang, kommer hon att ersättas, i Grillby 



 
av Reino Irvebrant och i Bålsta av Sigrid Lindqvist. 

 

§ 6 Ledarkurs 

 

 

 

§ 7  Upplandsschottis   

 

 

 

§ 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. Ewa Fogelfors 

åtog sig att påminna alla föreningar samt deltagarna i den förra kursen. 

 

I kölvattnet efter Upplandsschottisen har olika synpunkter och idéer 

inkommit från flera håll. Att tävlingen måste få ett nytt format står helt 

klart och hur det skall gå till blir en fråga för styrelsen. 

 

För flera föreningar har andra aktiviteter fått gå före, vilket medfört att  

för få föreningar anmält sitt intresse att delta i Dans på stan i Enköping. 

För alla som arbetat med evenemanget är det alltid beklagansvärt att 

behöva ställa in. 

 

Höstupptakten äger 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. Fler övriga frågor finns att diskutera. Gunnel och Staffan åtog 

Sig att handla respektive sköta grillen. Kanske blir det äppelkaka till 

kaffet. 

  

§ 10 Styrelsens besök i 

        föreningarna 

Frågan bordlades. 

 

 

§ 11 Nästa möte 

 

 

 

Nästa möte äger rum den 7 november kl. 18.30. 

 - Samtidigt med valberedningen? 

§ 12 Avslut 

 

Ordf. tackade alla för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

  

 

 

 

Vid protokollet  

                                       

                                         

 

                                        Justeras 

 

  

  

Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


