
 
  

                    Protokoll från styrelsesammanträdet den 7 januari 2020 

 

 

                                                     

                                                Närvarande: Maria Jansson, Staffan Dackman, Stephan Jansson, 

                                                Ulla Chronvall, Gunilla Landmark, §§ 8,9,12, Per Lindqvist §6, Agneta Lindqvist §6 

                                                 och Ewa Fogelfors 

                                                 Anmält förhinder: Sigrid Lindqvist,                                                    

                                                                                              

                                                                                                 

 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Maria Jansson, ordförande, hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Föregående  

      protokoll                 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

  

§ 4 Skrivelser 

 

Anmäldes aktivitetskatalog Vävan, Dalaringen nr 4, Hembygden 4 och 

Hälsingelåten nr 4. 

 

§ 5 Rapporter 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 Valberedningen 

 

 

§ 7 Inför årsmötet 

 

 

 

 

 

§ 8 Folkdansringen 2020 

 

A. Ekonomi 

Ulla Chronvall meddelade att alla anmälningsavgifter till schottisen nu 

återbetalts och kontot avslutats. Överskottet från Nordlek för Upplands 

del blev hela 59 tkr. Tack alla som deltog! 

B. Sektionen  

Dräkt – p.g.a. dräktkurs i Borås, meddelade Gunilla Landmark ny 

datum för årets dräktmarknad – 15 mars. 

Dans – Gunilla Landmark rapporterade att kursen med danser från 

Ragunda och Stugun äger rum 1 februari i Tensta bygdegård och leds 

av Tommy och Eva Englund. Gunilla berättade också att det finns stor 

extern efterfrågan på kurs i ”Gröna boken danser” och kurs i svenska 

polskans historia, del 3 av kursen Historiska danser. 

C. Skrivelse från revisorerna 

Maria Jansson färdigställer det avslutande svaret. 

 

Per Lindqvist, Grillby och Agneta Lindqvist, Märsta meddelade att 

arbetet fortskred och snart förväntades vara klart. 

 

Från Knivsta rapporteras att lokal är bokad i nya CIK, Centrum för 

idrott och kultur. Kostnaden för årsmötet planeras uppgå till 6,4 tkr. 

Vidare genomgicks och diskuterades årsmöteshandlingarna. Styrelsen 

beslöt inhandla 10 st ”Vattholmaänglar” från Fullerö att förutom 

blommor, delas ut till avgående förtroendevalda. 

 

Enligt tidigare beslut kommer Distriktet att delta i Kulturens Karneval 

den 23 maj.  



 
 

 

 

 

 

§ 9 Danspedagogik 

 

 

 

 

§ 10 Dansträffar 

 

 

 

 

§ 11 Styrelsens besök i 

        föreningarna 

 

 

 

 

§ 12 Ny CD till Upp- 

        ländska danser 

 

 

§13 Hemsidan 

 

 

 

§ 14 Övrigt 

 

 

 

 

§ 15 Nästa möte 

 

 

§ 16 Avslut 

 

 

 

Vid Protokollet 

 

 

Ewa Fogelfors 

Firandet på riksnivå finns noga beskrivet i Hembygden nr 4 liksom hur 

man anmäler sig. I Vitabergsparken kommer många dansuppvisningar 

att äga rum och på flera ställen i innerstan finns workshops, där bl.a. 

Grillby och Fyrisgillet deltar. 

 

På höstupptakten efterlystes kurs i danspedagogik.  

Danssektionen har därför, genom upprop i Infobladet, velat informera 

sig om föreningarnas behov av dansledarutbildning. För att locka fler 

till utbildningen kommer påminnelse i nästa Infoblad. 

 

Då nästan alla vårterminens helger tycks vara upptagna beslöts att 

försöka ge plats åt vanlig dans den 9 maj då riksbudkavledansen 

lämnas över till Uppland i Gruvlokalen i Dannemora. Redan nu bör 

dock beslutas om datum för höstens två dansträffar. 

 

Rapporterades att Maria och Stephan Jansson varit i Norrtälje på 

gemensamhetsdans för Häverö och Norrtälje, Staffan Dackman besökt 

Tensta och Ewa Fogelfors varit på Fyrisgillets gemensamma danskväll.  

Vidare kommer Maria och Stephan att besöka Älvkarleby och Staffan 

åker till Bålsta. 

 

Staffan Dackman bekräftar inköpet av  

100 CD och 100 DVD i serien Uppländska danser samt 100 CD i 

”Gröna boken” danser. 

 

Riksförbundets nya hemsida är nu i gång och eftersom Distriktet bör 

ha en egen webplats beslöt styrelsen ansöka om 

”Uppland – Folkdansringen.se.” 

 

Utgivningsplan för Info-bladet 2020 delades ut. 

Alla som frivilligt jobbade med Nordlek 2018 föreslås få del av 

överskottet från Nordlek genom att deras inträde till 100- årsjubileet 

subventioneras med förslagsvis 200 kronor. 

 

Nästa möte äger rum på Ringhem tisdag den 4 februari 2020, kl. 18.00 

Ewa fixar kaffe. 

 

Ordförande Maria Jansson tackade för uppmärksamheten och 

avslutade mötet. 

 

 

             

          

 

         Maria Jansson 

  

 


