
 
 
 
 
 

 Protokoll fört vid Extra Distriktsstämma för Folkdansringen i Uppland,  
 den 15 maj 2011, på Disagården, Gamla Uppsala 
 

 §1   Distriktsstämmans öppnande 
Ordförande Staffan Dackman hälsade alla välkomna till denna historiska extrastämma. 
 

 §2 Upprop av ombud – Fastställande av röstlängd 
Alla ombud ropades upp och röstlängd fastställdes. 
 

 §3 Fråga om stämmans behöriga utlysande 
Stämman utlystes vid ordinarie stämman i Märsta den 19 mars och ansågs behörigt utlyst. 
 

 §4 Fastställande av dagordning 
Sedan §22 ändrats till §9, kunde dagordningen godkännas. 
 

 §5 Föregående protokoll 
Föregående protokoll förelåg inte i färdigt skick men ordf. kunde meddela att protokollet 
Är justerat och snarast kommer att sändas ut till alla föreningar. 
 

 §6 Val av stämmopresidium 
a) till ordförande för extrastämman valdes Staffan Dackman, Märsta fdg 
b) till stämmosekreterare valdes Ewa Fogelfors, Knivsta fdl 
c) till protokollsjusterare valdes Reino Irvebrant, Enköpings fdg och Per Lindqvist/ Grillby fdg 
 

§7   Val av styrelseledamöter 
a) till ordförande 1 år valdes Maria Jansson, Tensta fdl 
b) till ledamot fyllnadsval 1 år valdes Gunnel Westerlind, Kulturföreningen Fyrisgillet 
c) till ledamot 2 år valdes Sigrid Lindqvist, Grillby fdg  
d) till ledamot 2 år valdes Håkan Pettersson, Österby fdl 
 

§8   Val av redaktör för Infoblad 
Till redaktör 1 år för Infoblad valdes Staffan Dackman 
 

 §9 Övriga ärenden 
a) Avtackning 
Staffan Dackman lämnade distriktets ordförandeklubba vidare till Maria Jansson, som tackade 
Staffan för 10 års lyckosamt ordförandeskap och överräckte gåva från ett  krukmakeri i Sigtuna. 
Maria tackade också valberedningen för träget arbete vilket resulterat i ny styrelse och att 
Folkdansringen i Uppland därmed kan se framtiden an med tillförsikt. För att vidmakthålla och 
stärka gemenskapen uppmanades föreningarna att inte tveka att, vid behov, ta hjälp av varandra. 
 
b) Tierps Arena 
Gerd Funke, Strömsberg, var inte sen att följa Marias maning och erbjöd alla att delta i 
dansuppvisningen vid invigningen av Tierps Arena den 12 juni. Mer information sänds över nätet. 
 
c)  Upplandsschottis 
Österby folkdanslag uttryckte önskemål om att få komma på studiebesök under Upplandsschottisen 
för att informera sig om arbetsinsatsens omfattning vid ett eventuellt arrangörskap. 
 
d) Rapport från ordförandekonferens i Sätra Brunn 9-10 april. 
Reino Irvebrant redogjort kort för konferensen, som behandlade eventuell förändring av distrikts 
organisationen, medlemsvärvning och marknadsföring. Till hjälp finns foldrar och affischer, som  



 
 
kan beställas från riks. Riks har också skapat en mall för hur föreningarna skall försöka förhindra 
EU´s iver att göra alla ideella föreningar momsredovisningsskyldiga. Ewa Fogelfors skickar ut 
mallen”stoppa momshotet” till alla föreningar. 
 

 §10 Distriktsstämmans avslutning 
Ordf tackade för uppmärksamheten och avslutade stämman, som avhållits i en ovanligt positiv 
anda. Denna småkalla och regniga vårdag hade förbytts och när ombuden lämnade Disagården sken 
solen. Slutet gott – allting gott. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Fogelfors  Staffan Dackman 

  Sekreterare  Ordförande 
 
 
  Reino Irvebrant  Per Lindqvist 
  Justerare  Justerare 

 
 
 


