
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 7 november 2013 

 

 

                                                  

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

                                                   Staffan Dackman §§ 5C, 11, Eva Pettersson samt Ewa Fogelfors   

                                                  Anmält förhinder: Håkan Pettersson och Carin Häll, 

                                    

 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Maria Jansson, ordförande, hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes med tillägg för att under § 5g, rapportera från 

jubileumsfirandet Grillby (50 år) och Bålsta (40 år), ordna kurs för  

konvertering av föreningarnas hemsidor till den nya riksmallen samt 

bekosta stipendiatutbildning. 

 

§ 3 Föregående  

      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 4 Skrivelser 

 

 

Hembygden nr 3, Vävan nr 3, inbjudan till dansfestival på Bornholm, 

Festskrift -  Grillby folkdansgille 1963-2013, förfrågan från dans- och 

cirkushögskolan om hur vi önskar att de hanterar vår film. Då styrelsen 

var osäker om vilken film som avsågs, bordlades frågan. Vidare har 

styrelsen mottagit inbjudan från ”Kultur i Länet”. Styrelsen beslöt fråga 

Håkan Pettersson om han vill delta i diskussionskväll om förenings-

livets inflytande i den regionala kulturpolitiken.  

 

§ 5 Rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ekonomi     

Årets resultat jämfördes mot budget. Årsavgifterna, som är lägre än 

budget är förhoppningsvis inte slutredovisade. Budget för 2014 visar, 

glädjande nog, på lägre hyreskostnader (se §5e). I övrigt som 2013. 

B. Sektionerna   

Musik: Styrelsen framförde önskemål om en mer aktiv musiksektion 

och föreslog en träff med sånglekar och gamla slagdängor. 

Dräkt: Material- och uppropsmöte, för främst Häverödräkten, äger rum 

på Ringhem den 9 november. 

Dans: Kursen i gästrikedanser i Tensta bygdegård samlade runt 20 par. 

C.Upplandsschottis 

Under Kickoffen framkom förslag att låta alla föreningar komma med 

synpunkter på hur Schottisen skall förändras för att främst locka fler 

dansare. Flera förslag hade inkommit men inget som pekade i någon 

tydlig riktning. Då det fanns många trådar att rycka i beslöt styrelsen 

efter lång diskussion att ta upp frågan vid nästa möte.  

D. Kick off 

20-talet medlemmar hade kommit till Ringhem för att skriva motioner 

till Riksstämman, prata om Upplandsschottisens vara eller icke vara, 



 
Men kanske främst för att lyssna till Jens Holmströms intressanta 

genomgång om den nya hemsidan. Vi fick också veta att nytt medlems- 

register snart kommer att tas i bruk, vilket vi ser fram emot. 

E. Hyra Ringhem 

 Samtalen mellan hyresvärden Fyrisgillet och hyresgästerna Spelmans- 

Förbundet och Folkdansringen är avslutade. Nytt hyreskontrakt är 

påskrivet och förvaras i protokollspärmen. Det är med stor glädje och 

tacksamhet vi noterar att vår hyreskostnad nu kan sänkas med 9 tkr/år 

Och så snart Spelmansförbundet tömt garaget är det möjligt att hyra ut. 

  F.Motioner  

Tack vare Anita Lindqvists kännedom om motionsskrivande och 

flyhänta penna kunde tidsnöden undanröjas och den 2 oktober postades 

två motioner från Folkdansringen i Uppland till rikskansliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 Ledarkurs 

 

 

 

 

§ 7 Valberedningen   

 

 

 

§ 8 Uppländska danser 

 

 

§ 9 Distriktsstämma 

       2014  

Motionerna avsåg rikskansliets placering i landet (läs Tobo) och 

förslag till datorisering av Blankett 6. 

G. Övrigt 

För att avlasta Maria Jansson deltog Reino Irvebrant i Grillby fdg´s 

Jubileumsfirande med uppvisningar av många ungdomar och tillresta 

danska vänner. Sigrid Lindqvist hade en trevlig kväll i Bålsta och 

kunde de Birgitta Pettersson motta Folkdansringens guldmärke. 

Styrelsen beslöt fråga Jens Holmström om lämpligt datum för kurs i 

hur föreningarnas befintliga hemsidor flyttas in i en nya riksmallen. 

Staffan Dackman skriver blänkare om detta i Infobladet. 

Hittills har ingen i Uppland anmält sig till stipendiatutbildningen. Pga 

tidsnöd, beslöt styrelsen att via e-post sinsemellan, godkänna ev, 

sökande. 

 

Efter två lyckade danskurser med Erika Lindqvist beslöt styrelsen (på 

Erikas inrådan) tillfråga Stig och Helena Eriksson om att leda kurs i 

främst dansteknik. Den bör förslagsvis genomföras under första 

kvartalet 2014, dock ej 8 eller 15 mars. 

 

Valberedningen, bestående av representanter från Österby, Märsta, 

Fyrisgillet och Grillby, hade sitt första möte under kvällen. Arbetet 

fördelades ut och tidpunkt för nytt möte bestämdes. 

 

Då styrelsen kunde räkna till 27 st av vardera DVD och CD beslöt 

styrelsen avvakta med beslut om inköp till nästa möte. 

 

Nästa års distriktsstämma äger rum i Grillby den 15 mars. Men innan 

dess skall mycket ordnas bl a all pappershantering med årsredovisning 

och verksamhetsberättelser, vilka distriktets sekreterare tacksamt tar 

emot senast den 15 december. 

  

§ 10 Styrelsens besök i 

        föreningarna 

Frågan uppsköts till nästa möte. 

 

  



 
§ 11 Infobladet 2014 

 

 

§ 12 Nästa möte 

 

 

Styrelsen beslöt hålla fast vid 4 nr/år och redaktören lovade upprätta 

tidsplan för 2014. 

 

Nästa möte äger rum den 8 januari 2014 kl. 18.30. 

 - Samtidigt med valberedningen? 

§ 13 Avslut 

 

Ordf. tackade alla för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

  

 

 

 

Vid protokollet  

                                       

                                         

 

                                        Justeras 

 

  

  

Ewa Fogelfors                                         Maria Jansson 

 


