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PROTOKOLL FÖRT VID DISTRIKTSMÖTE MED FOLKDANSRINGEN STOCKHOLM 
DATUM: 2014-11-20 
PLATS: RIDDARSPORREN, FREJGATAN 61 A   STOCKHOLM 
 
NÄRVARANDE: 29 deltagare representerande 14 av distriktets  föreningar. 
Närvarolistan bifogas originalprotokollet. 
 
1. Distriktets vice ordförande, Lars Almströmer, hälsade välkommen samt förklarade 
    mötet öppnat. 
 
2. Till justerare tillika rösträknare valdes Wiveka Linderström, Vällingby Fdg, samt 
    Peter Krywult, Föreningen Söderringen. 
 
3. Fastställdes den föreslagna dagordningen. 
 
4. Konstaterades att mötet var behörigen utlyst. Kallelse skall skickas ut minst 30    
    dagar i förväg och den skickades ut den 15 oktober. 
 
5. Rapporter 
    a, Styrelsen 
    Lars Almströmer rapporterade från Ordförandekonferensen den 13 april då Gert 
    Olsson pratade om Marknadsföring. 
    Vidare rapporterades från Funktionärskonferensen den 20 september. 
 
    b, Sektionerna 
    Wiveka Linderström och Christina Araskog-Toll, Dräkt-och Slöjdsektionen,  
    rapporterade om sektionens kurs i Tvåändsstickning som samlat 11 deltagare. Här 
    planerar man en fortsättning. Vidare planeras en kurs i Rotslöjd. 
    Genomgång av sektionens samlade material har påbörjats.  
 
     Erland Nilsson och Peter Krywult, Dans-och Musiksektionen, rapporterade från 
     Distriktets danskväll i Hallunda Folkets Hus den 15 november som samlat ca 75-80 
     betalande deltagare samt ca 30 spelmän. 
     2015 kommer danskvällarna att vara den 21/3 i Alviks Kommunalhus samt den 21/11 
     i Hallunda Folkets Hus. 
 



 

 
 

     Under hösten har sektionen fortsatt med föreningsbesök. Hittills har man besökt 
     ca 15 föreningar. Vid besöken delar man ut ett frågeformulär som de flesta har 
     besvarat.  
     Den 26/1-2015 kommer man att ha en Dans-och musikledarträff på Stora Essingen. 
     Ev. kommer man att ordna en träff och gå igenom Nordleksdanserna. 
 
     c, Kommittéer och arbetsgrupper 
     Gunnar Eriksson från Folkdansringens Dag-kommittén rapporterade att årets 
     arrangemang i stort sett varit bra och att man under 2015, den 24 maj, kommer att 
     i princip ha samma upplägg som tidigare. 
 
     Kjerstin Lindström, valberedningen, meddelade att man föreslår en ändring av 
     mandattiden för Folkdansringens Dag-kommittén så att de som väljs på årsmötet 
     2015 har sitt uppdrag t.o.m. Folkdansringens Dag 2016. 
 
6. Ekonomi 
    Lars Almströmer läste upp en skrivelse från kassören Erik Johansson som var 
    förhindrad att närvara på mötet. I skrivelsen, som bifogas originalprotokollet, 
    skriver Erik att 2014 års resultat i stort sett följer budget, ligger något bättre till på 
    kostnadssidan och något högre intäkter. Totalt ca 10.000 bättre än budgeterat som 
    det ser ut nu. 
    Nästa års budget baseras på årets budget med ett antal justeringar för kända  
    förändringar. 
     
    Framfördes önskemål om att det vid kommande distriktsmöten redovisas Balans- 
    och Resultaträkningar alt. att ge en delrapport av det ekonomiska läget för 
    innevarande år. 
 
7. Fastställande av Verksamhetsplan för 2015 
    Genomgicks styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2015 samt beslöt distrikts- 
    mötet att fastställa densamma. 
 
8. Fastställande av årsavgift för 2015 
    Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften  med 5 kr per medlem. Distriktsavgiften 
    blir då således 95 kr för seniorer och 70 kr för barn och ungdom. 
    Distriktsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.  
 
9. Fastställande av budget för 2015 
    Genomgicks styrelsens förslag till budget för 2015. 
    Kom upp en del frågor kring medlemsavgifter för barn och ungdom samt ungdoms- 
    verksamheten, vilka nu är nollförda. 
    Distriktsmötet beslöt därefter att fastställa budgeten enl. förslaget. 
 



 

 
 

 
10. Övriga frågor 
      Inga övriga frågor förelåg. 
 
11. Mötets avslutande 
      Lars Almströmer tackade för visat intresse samt förklarade distriktsmötet för 
      avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Ingrid Holmberg, sekreterare  Lars Almströmer, ordförande 
 
 
 
 
 
Wiveka Linderström, justerare  Peter Krywult, justerare  
 
 

 
 
 

 
 


