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Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022 
 
Distriktsorganisationens uppgift är: 
 

- att inom sitt område verka för sammanhållningen mellan föreningarna 
inom Folkdansringen Stockholm.  

- att verka för att nya föreningar med målsättning i enlighet med Folkdansringens 
stadgar bildas och införlivas i Folkdansringen. 

- att tillvarata och främja föreningens intressen och leda den för föreningarna 

gemensamma verksamheten. 
 

Inledning 
 
Ett år med distriktet och dess verksamhet är åter till ända. Folkdansringen Stockholm är en 
distriktsorganisation inom Svenska Folkdansringen. 
 
Styrelsen  
 
Ordförande Eva-Britt Wernborn  Föreningen Söderringen  
Sekreterare Inger Karlsson   Örjansringen    
Kassör  Gunnar Eriksson,   Föreningen Söderringen  
Övriga ledamöter Lars Almströmer  Skörde-Gillet 
 Mikael Magnusson  Bromma Folkdansgille  
 Ann-Lis Olsson  Kulturella Ungdomsrörelsens Folkdanslag 
         
Revisorer 

 
Revisor Inga Cederberg  Folkdansgillet Kedjan 
Revisor Britta Svensson Slagsta Gille 
 
Revisorssuppleant Curt Jansson Folkdanslaget Viljan 
Revisorssuppleant Krister Edgren Folkdansgillet Kedjan 
  
 

Anställd 

 
Expeditionsföreståndare och webbsidesansvarig Maria Jansson, Folkdansgillet Kedjan. 
 
Styrelsen  
 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för främst den administrativa delen av verksamheten. Det 
innebär kontakter med distriktets föreningar i olika frågor, samt att hjälpa till med det som inte direkt 
påverkar verksamheten ute i föreningarna. De verksamheter som styrelsen ansvarar för är till stor del 
av ekonomisk art. 
 
Den praktiska delen av verksamheten, den del som är utåtriktad och visar upp oss som kultur-
organisation, ligger på föreningarnas ansvar, naturligtvis med aktivt stöd av sektioner och 
distriktsstyrelsen. Styrelsens ledamöter har efter förmåga sökt att fullgöra sina uppdrag enligt de 
arbetsordningar och regelverk som finns. 
 



 

Sida 2 av 8 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Mellan styrelsemötena har brådskande 
ärenden avhandlats per telefon eller via e-post. 
 
Årsmöte för Folkdansringen Stockholm hölls den 6 april 2022 i Bromma Folkdansgilles lokaler i 
Blackeberg.  Totalt antal deltagare 38 personer, varav 28 ombud som representerade 19 föreningar. 
 
Vid distriktsmötet den 10 november, där styrelsen, arbetsgrupper och sektioner var representerade, 
deltog 31 personer som representerade 16 föreningar.     
 
Styrelsen inbjöd till en ordförandekonferens den 24 april. På konferensen deltog 20 personer som 
representerade 11 föreningar.  
 
Styrelsen inbjöd till en idé-och planeringskonferens den 24 september för distriktets förtroendevalda. 
14 personer deltog som representanter för styrelsen, dans- och musiksektionen, dräkt- och 
slöjdsektionen samt Folkdansringens dag-kommittén.  
 
Distriktet stödjer föreningar som betalar arvoden för ledare av aktiviteter genom att verkställa 
utbetalningarna och rapportera arvodena och inleverera preliminär skatt och arbetsgivaravgifter till 
Skatteverket. Under 2022 har två föreningar använt sig av tjänsten. 
 
Distriktet och många av föreningarna har täta kontakter med Kulturens Bildningsverksamhet.  
 
Upptagning av Gotland i Folkdansringen Stockholms distrikt 
 
Enligt beslut av Svenska Folkdansringens riksstämma 2022 (stämmoprotokoll 10.5 §) har 
Folkdansringen Stockholm tagit upp Gotland i sitt distrikt. Detta eftersom distriktet Gotländska 
Folkdansringen har upphört. För närvarande finns inga föreningar på Gotland som är anslutna till 
Svenska Folkdansringen.  
 
Svenska Folkdansringens 100-årsjubileum 
 
Svenska Folkdansringens 100-årsjubileum genomfördes i Stockholm torsdag den 26 – lördag den 28 
maj i Stockholm. Invigningen hölls i Eriksdalshallen på torsdagen med uppvisning av bland annat 
budkavledansen och en speciellt komponerad 100-års hambo.  
 
Under fredagen genomfördes seminarier och workshops på olika ställen i staden och på kvällen vidtog 
stor fest i Stadshuset med middag och dans. Under lördagen var det aktiviteter i Rålambshovsparken 
och avslutningen på jubiléet skedde i Filadelfiakyrkan med konsert av Zorns folkmusik och med 
polskedansuppvisning till musiken.    
 
Kansli och förlag 
 
Kansli och förlag är inrymda i Folkdansringens Hus på Torggatan 3, Stora Essingen, där distriktet hyr 
ett arbetsrum samt förrådsutrymmen av riksorganisationen.  
 
Kansliet hanterar löpande kontorsgöromål, stöttar styrelse, sektioner och arbetsgrupper med utskick 
och kursadministration samt ansvarar för löpande uppdatering och underhåll av distriktets webbsida 
och Facebooksida. 
 
Kunder har kunnat beställa folkdansskor, dräktskor och -strumpor, noter m.m. via telefon och e-post. 
Beställningarna skickas till kunderna med post. Vi planerar att reducera antalet förlagsprodukter, 
främst den litteratur som även går att köpa av riksorganisationen. 
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Folkdansringen Stockholms E-brev har skickats ut till medlemmar och föreningar i slutet av varje 
månad under 2022, undantaget juli månad.  
 
Kansliet deltog på distriktsmötet den 12 november. 
 
Årsutskicket, i huvudsak i digital form, med information om kurser, aktiviteter och kalendarium för 
2023 skedde i slutet av december. De som inte har tillgång till e-post har fått ett vykort skickat till sig 
med information om hur de ändå kan ta del av årsutskicket. 
 
Förlaget kommer ut bland presumtiva kunder emellanåt genom att vid olika arrangemang exponera 
delar av förlagets produkter för att på ett attraktivt sätt ta upp beställningar och också kunna sälja 
direkt ”över disk” av det lager som följt med ut. Vid försäljning av förlagsprodukter, såväl utanför som 
innanför förlagets väggar, tillämpas betalsystemet Swish och fakturering.  
 

Webbsida och Facebook 
 
Arbetet med webbsidan har fortgått under året. Där har publicerats den information som inkommit 
från styrelse, sektioner och kommittéer. Den har också kontinuerligt uppdaterats med information om 
distriktets verksamhet, evenemang och kurser samt lagerstatus på förlagets artiklar. 
 
Handlingar rörande års- och medlemsmöten samt protokoll från distriktsstyrelsen samt sektionernas 
möten har också funnits tillgängliga på webbsidan för nedladdning. Det finns ett annonstorg där 
medlemmar i Folkdansringen kan annonsera gratis samt en sida med sammanställning över de 
föreningar som erbjuder dräktuthyrning. 
 
På Folkdansringen Stockholms Facebooksida har det kontinuerligt postats inlägg en till två gånger per 
vecka, undantaget sommaruppehållet. Distriktets aktiviteter, evenemang och kurser har funnits som 
Facebookevenemang som folk har kunnat gilla, dela eller bjuda in till. 
 
Valberedningen 
 
Sammankallande Kjerstin Lindström Föreningen Söderringen 
 Fredrik Bergh  Folkdansgillet Kedjan 
 
Valberedningen har haft möten löpande under året. 
 

Dans- och musiksektionen 

Sammankallande  Antonia Jacobaeus  Salaortens Folkdansgille 
 Marie Hortlund Nynäshamns Folkdansgille 
 Lena Hällstrand Folkdansgillet Kedjan 
 Tobias Frööjd Slagsta Gille (augusti – november 2022) 
 
Sektionen har haft 11 sammanträden under året, varav nio via telefon/video.  
 
Restriktioner i början av året på grund av pandemin la lock på de inledande aktiviteterna. 
Uppstartsdansen som var planerad till 12 januari och Dans- och spelkursen med Danskväll tema 
Uppland 19 mars fick ställas in. 
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Inför riksorganisationens 100 (102)-årsjubileum i slutet av maj fick Folkdansringen Stockholm ta emot 
budkavledansen – en jubileumsdans som vandrat med muntlig tradition genom landets alla distrikt. 
Norra Stockholm tog emot den från Uppland i Danderyd i april med fem föreningar representerade, 
och södra Stockholm tog emot i början av april på Solsäter från Sörmland med tre föreningar 
representerade. Sedan fick respektive grupp visa sin version på invigningen av jubiléet, för att jämföra 
med den ursprungliga versionen och det var skillnader! 
  
Stockholms stads Kulturförvaltning gav oss även detta år uppdrag att göra ett program att dansas på 
sex stycken äldreboenden i midsommarveckan. Sektionen bad ett antal föreningar nominera 
danspar/spelman, för att få ihop en samarbetsuppställning med fyra par och en till två spelmän. Vi 
framförde ett tredelat program – lekar, folkdans och logdans, i år utan Corona-anpassning. 
 
Upptaktsdans i september hos Söderringen, sju föreningar representerade. 
 
Dansledarträffen i september kunde genomföras med 13 personer, 11 föreningar representerade, för 
planering av 2023 och diskussion kring hur värva nya medlemmar efter pandemin. 
 
22 oktober hölls kurs för 45 dansare med tema Sörmland med Bert Persson som danslärare och 
Christina Frohm spelade till. Parallellt blev 10 spelmän inspirerade av Leif Johansson. På kvällen var 
det gemensam dans till dagens spelmän och flera andra eminenta gäng. En mycket uppskattad dag 
inklusive hemlagad gryta och hembakt bröd. 
 
Gemensam danskväll genomfördes 19 november, 40 dansare och spelmän från 13 föreningar som 
trotsade snöstormen och njöt av en fullmatad kväll. 
 
Dräkt- och slöjdsektionen 
 
Sammankallande  Christina Araskog-Toll  Sollentuna Folkdansgille 
 Christina Frööjd  Folkdanslaget Fyrväpplingen 
 Jonas Ringdahl  Vällingby Folkdansgille 
 Eva Strömbäck  Vällingby Folkdansgille 
 
Sektionsmöten: Under året har sektionen haft möten både via telefon och fysiskt.  
 
Kursverksamhet: Den 19 februari skulle sektionen haft en föreläsning om Manliga småplagg men 
åter igen var vi tvungna att ställa in på grund av för få anmälningar. Trots försök att genomföra en 
Prova på knyppling-dag även under 2022 så har vi fortfarande inte kunnat genomföra en sådan. Nytt 
försök planeras till 2023 men i stället för en dag så provar vi med två kvällar. Den 12 november hade 
vi planerat en kurs i hård återbruksslöjd men på grund av inga anmälningar så fick vi ställa in. Därför 
har ingen kursverksamhet tyvärr genomförts under 2022 men vi ger inte upp och hoppas på ett bättre 
kursår 2023. 
 
Bibliotekskvällar:  Under året har vi genomfört två fysiska bibliotekskvällar. Den första, 17 mars 
besöktes av två medlemmar. Den 13 oktober besöktes vi av en medlem som önskade hjälp med en 
dräkt från Färs härad i Skåne. 
 
Folkdansringens dag 15 maj: Jonas var där och fungerade som presentatör av dagen. 
 
Arbetsdag 19 februari. Då vår föreläsning om Manliga småplagg blev inställd så valde vi istället att 
använda tiden till att ta hand om den stora donation av bland annat dräktpärmar som vi har fått motta 
av Anna-Maria Sihlbergs dödsbo.  
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Uthyrning: Sektionen har hyrt ut två mannekängdockor som användes av Folkdansgillet Kedjan vid 
deras 100-årsjubileum. Sektionen har flera mannekängdockor, både manliga och kvinnliga, som vi 
gärna hyr ut om någon förening önskar det. 
 
Dräktfrågor: Vi får en del dräktfrågor och dessa har Eva svarat på under året. 
 
Distriktsmöten: Sektionen har varit representerad på distriktets års- och distriktsmöte samt på idé- 
och planeringskonferensen. 
 
Folkdansringens Dag-kommittén 
 
Sammankallande  Stina Anshelm  Örjansringen 
 Madeleine Lundell   Vällingby Folkdansgille 
 Britt-Marie Werner Föreningen Söderringen 
 Inger Karlsson  Örjansringen 
  
Arbetet inleddes hösten 2021 och kommittén beslutade att arrangera Folkdansringens dag den 15 maj 
2022 på Stortorget i Gamla Stan med parad från Norrmalmstorg. Med stöd av kommitténs förslag till 
innehåll för dagen mailade distriktet ut en inbjudan till föreningarna. Kommittén sökte och fick 
nödvändiga tillstånd för offentliga evenemang från polisen och från Stockholms stads 
Trafikkontor/Markupplåtande.  
 
Information, bemanning och ekonomi löpte enligt plan fram till den 15 maj då Folkdansringens Dag 
genomfördes. Stockholms spelmansgille inledde på Stortorget med  
allspel. Nio folkdansföreningar uppträdde med danser från olika landskap tillsammans med musiker. 
Dräkt- och slöjdsektionen höll i presentation av programpunkterna under dagen och evenemanget 
inleddes och avslutades med långdans under ledning av dans- och musiksektionen.  
 
Arbetsgruppen för Internationella Dansens Dag 
 
För att Folkdansringens föreningar ska kunna delta i arrangemanget Internationella Dansens Dag i 
Kungsträdgården krävs en arbetsgrupp som planerar och leder arbetet. En sådan arbetsgrupp har inte 
bildats med resultatet att Folkdansringen Stockholm inte genomfört arrangemanget 2022.  
 
Vid distriktsmötet 10 november diskuterades frågan om att åter försöka bilda en arbetsgrupp inför 
arrangemanget 2023. Mötet beslöt att bordlägga frågan samt att ge kansliet i uppgift att informera 
berörda om beslutet. 
 
Medlemsstatistik 
 
Vid årets slut hade Folkdansringen Stockholm 25 föreningar med totalt 1026 medlemmar, varav 66 st. 
i åldrarna 0 - 25 år och 960 st. i åldrarna 26 år och uppåt. 
 
Ekonomi 
 
Gotländska Folkdansringens behållning vid upphörandet som ett självständigt distrikt, 4 922 kronor, 
ingår i det redovisade resultatet. Liksom under år 2021 har ett antal möten genomförts digitalt, vilket 
bidragit till att minska distriktets kostnader.    
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Resultat- och balansräkning 
  

Resultaträkning 2022 2022 2021 

Gemensamma intäkter och kostnader     
Medlemsavgifter vuxna 124 150  131 430  
Medlemsavgifter BoU 6 270  6 365  
Bidrag 2 870  2 250  
Gåvor, donationer 0  140 481  
Räntor 1 635  292  
Övriga intäkter 4 953  802  
Hyra expeditionen -23 400  -23 400  
Kontorsmateriel -3 128  -1 048  
Kopiering -405  0  
Telefon & data -2 589  -4 358  
Porto -2 079  -3 566  
Lön expeditionen -29 432  -36 549  
Övriga hyror -6 751  -9 795  
Representation, uppvaktning -779  -900  
Möteskostnader -8 111  -7 863  
Riksstämma/regionkonferens -7 616  0  
Bankkostnader -1 729  -1 585  
Övriga kostnader -200 53 659 -200 192 357 

Förlaget     
Försäljning 33 541  6 805  
Övriga intäkter 510  300  
Inköp & lagerförändring -27 803  -4 804  
Porto 729  -148  
Hyra  -7 800  -7 800  
Personalkostnad -9 811 -10 634 -24 345 -29 992 

Dans och musik     
Deltagaravgifter 36 975  1 800  
Uppvisning, dansledning 90 000  94 000  
Sektionsverksamhet -6 392  -3 563  
Lokalhyror -17 178  -3 860  
Bidrag till föreningar -54 000  0  
Arvoden -22 280 27 125 -63 567 24 810 

Dräkt och slöjd     
Deltagaravgifter 0  1 200  
Övriga intäkter 200  0  
Sektionsverksamhet -170  -1 188  
Lokalhyror 0 30 -1 200 -1 188 

Folkdansringens dag     
Bidrag 1 500  0  
Folkdansringens dag -20 275  0  
Övriga kostnader 0 -18 775 0 0 
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Arbetsgivarhjälp     
Intäkter arbetsgivarhjälp 64 003  21 072  
Ersättningar arbetsgivarhjälp -64 003 0 -21 072 0 

ÅRETS RESULTAT  51 405  185 986 
 
 
 
 
 
 
 

Balansräkning      

      

      

  

2022-12-
31   

2021-12-
31 

      

Tillgångar      
Inventarier  0   0 

Andelar i ek föreningar  1 000   1 000 

Varulager  62 173   77 556 

Kundfordringar  0   0 

Upplupna intäkter/förutbet. Kostnader  2 355   2 145 

Övriga fordringar  0   0 

Kassa och bank  458 052   368 203 

      
Summa tillgångar  523 580   448 904 

      

Eget kapital      
Framtidsfonden  42 324   42 324 

Balanserat resultat  392 320   206 334 

Årets resultat  51 405   185 986 

      

Skulder      
Leverantörsskulder  8 475   175 

Övriga skulder  3 319   2 972 

Avräkning skatt o sociala avg  22 236   2 332 

Uppl kostn/förutbest intäkter  3 500   8 780 

      

Summa skulder och eget kapital  523 580   448 904 
 
 
 
  Förslag till resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att årets resultat, 51 405 kronor, tillförs balanserad vinst. 
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Slutord  
 
År 2022 var året som inleddes med återinförda pandemirestriktioner och därmed framflyttad eller 
inställd verksamhet i både distrikt och föreningar. Under våren och sommaren återgick det till mer 
normala förhållanden och under hösten kunde dansträningar, kurser och träffar komma igång som 
förut igen.  
 
Vi vill framföra vår uppskattning och tack till våra sektioner, arbetsgrupper och föreningar som har 
axlat den inte helt lätta uppgiften att starta sina verksamheter igen från att ha gått på sparlåga under 
pandemin.  
 
Vi önskar för framtiden en utveckling av barn-och ungdomsverksamheten och vill även satsa på en bra 
kursverksamhet inom distriktet. 
 
Det stöd vi känt från medlemmar och föreningar har stärkt och inspirerat oss i vårt arbete. 
 
Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året och ställer härmed våra platser 
till årsmötets förfogande. 
 
 
Stockholm, mars 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Eva-Britt Wernborn Inger Karlsson Gunnar Eriksson 
Ordförande  Sekreterare  Kassör 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Almströmer Mikael Magnusson Ann-Lis Olsson 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 


