Valberedningens förslag till valen vid Riksstämman 2020

Presidium
Mötesordförande
Kandidat: Ingela Thalén

Val

Kandidat: Lars Thalén

Val

Sekreterare
Kandidat: Lars-Erik Gustafsson

Val

Kandidat: Katarina Hjärtmyr

Val

Kandidat: Helen Samuelsson

Val

Styrelsen
Riksordförande
Kandidat: Hans Hjelm

Omval

Förening: Tranås Hembygdsgille
Uppdrag
Förening: ordförande och dansledare
Distrikt:
Riks: ordförande sedan 2016
Rikskassör 2006-2016
Regionrepresentant Götaland 2004-2006
Övrigt: Jag vill vara fortsatt delaktig i det arbete mot
framtiden som presenteras i verksamhetsplanen som tagits
och som riksstämman ska ta ställning till.
Arbeta med att öka engagemanget bland våra medlemmar
så att våra föreningar kan leva vidare. Det är viktigt att satsa
för att nå nya medlemmar men också väldigt viktigt att vi
värnar om det vi har och tar hand om medlemmarna vi har
idag. Det ska finnas något i Folkdansringen för alla.

Rikskassör
Kandidat: Inga Cederberg

Omval

Förening: Fdg Kedjan
Uppdrag
Förening:
Distrikt: Revisor
Riks: Rikskassör
Övrigt: Jag vill föra vidare och vidareutveckla den svenska
folkliga kulturen.

1:e vice riksordförande
Kandidat: Marianne Halling

Omval

Förening: Malmö Folkdansare
Uppdrag
Förening: dansledare
Distrikt: ordförande
Riks: 1:e vice ordförande
Övrigt: Vill arbeta med ökat samarbete, sprida goda idéer,
närmare kontakt föreningar och riks, nytt riksforum med
årsmöte där resp distrikt kan erbjuda mer än årsmöte ex
danskurser i det distriktets danser, dräkter, hjälpa föreningar
som vill åka på Europeaden.

2:e vice riksordförande
Kandidat: Marlene Jonsson

Omval

Förening: Sundsvalls Folkdansgille och Nivren
Folkdansgille
Uppdrag
Förening: ordförande och dansledare
Distrikt: ordförande och verksamhetsansvarig
Riks: 2:e vice ordförande
Övrigt: Vill fortsätta att jobba för: utveckling och framtid
för organisationen, effektivisera och förenkla för
föreningarna och nå ut till andra nya intresserade men även
beslutsfattarna.

Ledamot
Kandidat: Fredrik Bergh

Omval

Förening: Fdg Kedjan
Uppdrag
Förening: kassör, sammankallande i Folklivssektionen
Distrikt: ledamot i valberedningen
Riks: Riksstyrelseledamot, ordförande i Samarbetsnämnden
för folklig dans, (ansvarig utgivare av Hembygden,
kontaktperson till Föreningen Norden och Svenskt visarkiv,
utsedd av Riksstyrelsen)
Övrigt:
1. Verka för att våra medlemmar får möjlighet att
träffas en gång om året och ha spännande dagar
tillsammans. Dagar som ger publicitet och därmed
kanske fler medlemmar. Evenemanget kanske ska
heta Folkdansringens kulturdagar i X-stad.
2. Verka för att det i varje kommun i Sverige finn minst
en förening som är ansluten till Folkdansringen.
3. Verka för att sången (allsången) åter blir en
etablerade del av Folkdansringens verksamhet, som
den en gång var. Sång till dans är häftigt.

Ledamot
Kandidat: Agneta Södersten

Nyval

Förening: Enköpings Folkdansgille
Uppdrag
Förening: ordförande
Distrikt: styrelse ledamot
Riks:
Övrigt: Har provat på det mesta genom åren och är just nu
ordförande i Enköping och ledamot på distriktet, där jag
varit med och ansvarat för gemensamma dansträffar i några
år.
Det som känns viktigt är att arbeta för att vi ska bli fler och
gärna yngre i vår organisation. Utveckla gemenskap mellan

föreningarna och samverka med skolor känns som en viktig
men kanske svår del. Att vi ska ha kunskap i vår ledarkader
att hänga med i utvecklingen när den nya gröna vågen för
vår folkdans och gammaldans kommer, det är viktigt.
Vi måste även här hålla i och hålla ut, det kommer att bli
bättre!

Ledamot
Kandidat: Lena Elmberg

Nyval

Förening: Uddevalla Folkdansgille
Uppdrag
Förening: sekreterare och stugvärd
Distrikt: Ingen uppgift i distriktet men sitter i Barnlek 2023,
är sammankallande i Kost och logi.
Riks:
Övrigt: I riks hoppas jag kunna hjälpa till att öka intresset
för folkdans ute bland allmänheten.

Dans och musiksektionen
Sammankallande, ledamot för Dans och musik i styrelsen
Kandidat: Jimmy Persson

Nyval

Förening: Göteborgs National Dans Sällskap
Uppdrag
Förening:
Distrikt: Vice ordförande, har tidigare erfarenhet från dans
och musiksektionen, PR och dokumentationsgruppen i
Göteborg.
Riks:
Övrigt: Dans-och musiktraditioner från Bohuslän ligger mig
varmt och hjärtat.
Jag vill gärna Inspirera distrikt och föreningar till att delta i
musik- och danskurser som anordnas av Folkdansringens
riksorganisation eller dess samarbetsparter samt utveckla
och genomföra beslutade aktiviteter.

Ledamot
Kandidat: Annika Emanuelsson

Nyval

Förening: Ringsjögillet
Uppdrag
Förening: styrelsesuppleant och dansledare
Distrikt: Har dansuppdrag i distriktet vid evenemang typ
Skånedan och ska även ha distriktskurs i september ”Dansa
mera tillsammans”.
Riks:
Övrigt: Jag har dansat i stort sett hela mitt liv. Innan min
start i ringen så gillade jag att dansa och jag ville alltid hålla
lekledaren med dräkt i handen vid olika danslekarrangemang som jag och min familj var på. Lärde mig dans
på pappas fötter. Jag fick vänta tills jag var 10 år innan jag
fick börja i Broby folkdansgille, Skåne. Det var så många
barn som ville börja så jag fick vänta i tre år! Men nu har jag
varit i ringen i 40 år med undantag för några år då mina barn
var små. Min nuvarande förening i Skånedistriktet är
Ringsjögillet där jag är dansledare och styrelsemedlem
sedan 2009. När jag började i Broby folkdansgille 1979 fick
jag starta direkt i ungdomslaget för jag var så lång. Min
första kurs för blivande barn -och ungdomsledare i den
nordöstra kretsen i Skåne, med Maj-Lis och Kerstin som
ledare fick jag gå 1983 och samma år fick jag vara med om
min första Internationella Folkdansfestivalen i Nordöstra
Skånes Folkdanskrets. Vilken upplevelse att få möta dans
och musik från olika håll i världen.
1984 kom jag med i vuxenlaget, fick åka på min första
utlandsresa till gruppen Vihtavuori i Finland och blev ledare
i ungdomslaget. 1986 bar det av till Nordisk
Folkedansfestival i Danmark med uppvisningar på Legoland
i Billund. Våren 1988 fick jag vara ledare på en samträning
för ungdomar i kretsen och nu intresset för att leda dans tagit
fart. Jag bestämde mig för att utbilda mig till folklig
danspedagog på Väddö Folkhögskola och dansade mig
genom året 88/89. Så fantastiskt att få göra det man tycker
om mest under ett år och utvecklas som dansare och
pedagog I Skånedistriktet kom jag in i Ungdomsrådet åren
89-90. Var med i Framtidsgruppen (på riks el region) inför
dansåret 1990. 1991 till våren 1999 var jag invald i Barn och Ungdomssektionen och har gått många olika
instruktörsutbildningar och danskurser i distriktets regi.

Några rikskurser under denna period blev det också. 20072008 var det en period i Utbildningsrådet med olika
distriktskurser. Därefter har jag haft många olika kurser för
BU-ledare och vuxna dansare i distriktets regi. Håller i
gemensamma danser vid distriktets dansdag i Eslöv och vid
årsmöte. 1989/90 lämnade jag Broby Folkdansgille och
flyttade till Malmö där jag blev dansledare och även senare
styrelseledamot i Folkdansens vänner, Malmö fram till
1998.
Jag har även dansat och varit olika mycket aktiv i andra
danslag runt om i Skåne under åren. Folkdansens vänner
Helsingborg, Klippan Amatörernas Folkdanslag m fl. Har
även haft danskurser runt om i föreningarna i Skåne.
Dansledare och styrelseledamot i Ringsjögillet från 2009.
Utanför ringen har jag arbetat mycket med dansprojekt i
skolor, ex. Dans i skola på 90-talet, bugg och foxtrot på
högstadieskolor. I mitt yrke som pedagog/lärare har jag
dansat med eleverna i skolan alla år på många olika sätt. Jag
har haft många danskurser i olika föreningar ex buggkurser
för scoutledare, buggkurser för företag, danskurser på
dagcentraler för personer med funktionsvariationer. Den
folkliga dansen ligger nära mig och var med och startade
Malmö Folkmusikförening (1991) och hade ansvar för
dansutlärning där. Dansutlärning på spelmansstämmor och
andra folkmusikfestivaler har varit och är en del av min
danshistoria. Likaså dansprojekt som Måns Bock med
Musik i Skåne på 90-talet.
Mina dansupplevelser och dansutlärning-uppdrag har varit
många under åren. Det som jag brinner för är att kunna
sprida glädje, gemenskap och upplevelse genom dansen och
musiken. Kultur och traditioner får liv och kan föras vidare i
generationer. Pedagogik, metodik, rörelse, musik och att
dansa tillsammans är mitt centrum. Jag har många
upplevelser att dela med mig av men en delar jag extra
gärna. Det var när jag fick mig en svängom med Christer
Björkman när han kom till Malmö för att tävla i den stora
Eurovision-finalen i maj 1992. Dansare från olika Malmölag mötte upp alla tävlande med folkmusik och dans när de
kom till svävarterminalen i Malmö. Jag var där när Christer
Björkman kom. Då säger han -Jag kan dansa hambo! Och så
tog vi en svängom inne i terminalen i hambotakt. Så roligt. I
Kvällsposten dagen efter kunde man läsa att Christer tagit
sig en svängom med folkdanstanten… Jag som bara var 23.
Jaja. “Imorgon är en annan dag…”

Ledamot
Kandidat: Royan Karlsson

Nyval

Förening: Hällaryds Hembygdsgille
Uppdrag
Förening: Ordförande sedan mitten av 80-talet. Under
många år har jag varit dansledare och ordförande i
uppvisningssektionen.
Distrikt: Kassör, Suppleant och ledamot i "Dans och
musiksektionen"
Riks:
Övrigt: Jag heter Royan Karlsson och är född 1948 och jag
började dansa gammeldans och gillesdanser cirka 1980.
Detta ledde snart till att jag började dansa även folkdans. Jag
har representerat Hällaryds Hembygdsgille där jag varit
ordförande sedan mitten av 80-talet. Under många år har jag
varit dansledare och ordförande i uppvisningssektionen.
Jag har sedan länge varit suppleant och ledamot i "Dans och
musiksektionen" i vad som nu heter Folkdansringen
Blekinge. Sedan något år är jag nu kassör. Internationellt har
jag ansvarat för förberedelser och genomförande av
dansutbyte med Kohilas dansgrupp i Estland
och medverkat i förberedelser och genomförande av
dansuppvisningar i Karlshamns vännort Stade i Tyskland.
Med denna bakgrund kanske jag kan stötta andra framöver.

Ledamot
Kandidat: Ewa Åhlén

Nyval

Förening: Nätragillet
Uppdrag
Förening: dansledare
Distrikt:
Riks:
Övrigt: Jag är 72 år "ung" och mitt första möte med
folkdans var på Hampnäs Folkhögskola, Själevad. Jag blev
fast å sökte upp ortens folkdanslag Örnringen där jag fick
börja i nybörjarlaget. Våren -69 avancerade jag till
vuxenlaget men fortsatte i nybörjarlaget så då blev det 3
kvällar folkdans i veckan!!

Jag var snart med som hjälpledare och efter ett avbrott H 71
till H 73 (fick en son) så blev jag invald som ledare.
På den tiden var det gröna vågen, alla ville dansa folkdans!
Vi var många, jag hade ofta 3 st 8-parsuppställningar på
golvet, så kul det var. Viktigt med disiplin på gruppen och
att kunna dansen så att inga störande uppehåll med läsning i
beskrivningar uppstod.
Jag gillar danser ur Gröna Boken.
Under slutet av 70 talet å fram till mitten av -90 så var jag
ofta ute med egna visprogram. Gamla dängor å skämtvisor
som jag sökte fram i gamla arkiv men också fick mej
tillsända av folk som sett mej på TV i programmet "Cafe
Sundsvall".
-84 slutade jag med folkdansen och startade en lokalrevy i
Ö-vik. Ansåg att jag ej kunde hinna med bäggedera. Vi
avslutade revyn 2010 efter 28 produktioner, (den är saknad
av många).
Jag fick abstinens på folkmusik 2013 och uppsökte
Nätragillet där några Örnringare dansade. Vet inte hur det
gick till men var ledare efter ett halvår.
Eftersom jag har hållit på med revy och visprogram så gillar
jag att ge våra uppvisningar en röd tråd, en handling med
lite spex och överraskningar.

Barn och ungdomssektionen
Sammankallande, ledamot för Barn och ungdom i styrelsen
Kandidat: Maria Hageström

Omval

Förening: Folkungagillet
Uppdrag
Förening: barndansledare
Distrikt:
Riks: BU-sektionens sammankallande på riks och
representant för BU i riksstyrelsen.
Övrigt: Önskar: bidra med barns och ungas perspektiv i
riksstyrelsen samt möjliggöra aktiviteter för att främja barn
och ungas dansglädje.

Ledamot
Kandidat: Ylva Ewaldz

Omval

Förening: Fdl National
Uppdrag
Förening: dansledare och valberedare
Distrikt: med i programgrupp Barnlek 2020
Riks: ledamot i BU-sektionen och Svenska Folkdansringens
representant i Nordleks Barn och ungdomsutskott
Övrigt: Jag vill skapa många mötesplatser för barn och
ungdomsledare för att sprida kunskap och inspiration. Jag
vill också skapa mötesplatser för barn och ungdomar i
Sverige och Norden så att de får många goda vänner och
glada minnen inom folkdansen. Bra ledare, roliga
dansaktiviteter, många danskompisar över hela norden
skapar aktiva medlemmar och nya ledare inom
folkdansringen.

Ledamot
Kandidat: Magdalena Nilsson

Omval

Förening: Säters folkdansgille
Uppdrag
Förening: Styrelseledamot
Distrikt: Vice ordförande
Riks:
Övrigt: Jag vill möjliggöra att barn och ungdomar har
möjlighet att mötas och knyta kontakter där dans-, musikoch slöjdglädje finns.
Allt detta vill jag ge ledare till barn- och ungdomar också
samt få inspirationspåfyllning och idéutbytesmöjligheter.

Ledamot
Kandidat: Natalie Willman

Omval

Förening: Malmö Folkdansare
Uppdrag
Förening: Dansledare för ungdomslaget, sektionsledare för
barn- och ungdomssektionen, ledamot i dans- och
musiksektionen, ledamot i styrelsen
Distrikt:
Riks:
Övrigt: Jag vill arrangera och planera aktiviteter för våra
barn och ungdomar och visa dem att det finns fler unga som
dansar folkdans och spelar folkmusik. Hjälpa våra barn- och
ungdomsledare att utvecklas,hitta kontakter och inspirerar
varandra.

Dräktsektionen
Sammankallande, ledamot för dräktsektionen i styrelsen
Kandidat: Elisabeth Liby

Omval

Förening: Kulturföreningen Fyrisgillet
Uppdrag
Förening: Tidigare dansledare för BU 1968-1978.
Sektionsordförande BU 1973-1978.
Dräktråd i föreningen 1970-1982.
Ordförande i dräktsektion 1975-1982.
Distrikt: Dräktråd 1972-2005.
Ordförande dräkt och slöjd 1975-1982.
Riks: ledamot i dräkt och slöjdsektionen från 2006 –
Riksstyrelserepresentant 2010 –
Övrigt:
•
•
•

Arbeta för att Folkdansringens dräktkompetens är
tillgänglig, relevant och ledande.
Fortsätta att anordna kurser och seminarier på bred
front med professionella föreläsare och kursledare
kring aktuella frågeställningar inom dräktområdet.
Skapa mötesplatser för personer som, på olika sätt
och med olika infallsvinklar, arbetar med

•

dräktfrågor.
Utveckla det nordiska samarbetet kring dräktfrågor
bl.a genom att ta en aktiv roll i de Nordiska
Dräktseminarierna.

Ledamot
Kandidat: Karin Edlund

Nyval

Förening: Leksands Folkdanslag
Uppdrag
Förening:
Distrikt:
Riks:
Övrigt: Jag heter Karin Edlund, är 33 år gammal och
uppväxt i Nyköping men bor sedan april utanför Leksand
med min sambo. Intresset för folkdräkter, folkmusik och
dans startade på allvar när jag gick på sömnadsutbildningen
på Sätergläntan 2007-2009. Efter att ha tagit en fil.kand. i
Textilvetenskap i Uppsala gick jag sedan ett tredje år på
Sätergläntan där jag fördjupade mig i folkligt mode från
1840-talet. Mellan 2013 och 2019 jobbade jag som
hemslöjdskonsulent i Sörmland och hade bland annat
ansvar för rådgivning och materialförsäljning till Västra
Vingåkers- och Österåkersdräkterna. Hösten 2019 startade
jag också upp en egen firma som dräktsömmerska som jag
driver parallellt med jobbet som utbildningskoordinator på
Sätergläntan.
Under de senaste åren har jag och sambon deltagit på flera
av dräktsektionens kurser och precis innan jag slutade som
hemslöjdskonsulent var jag med och arrangerade en kurs
om livkjolar på Sörmlands museum. När vi flyttade till
Dalarna gick vi med i Leksands folkdanslag men hann
tyvärr aldrig ens gå på någon träff innan pandemin bröt ut!
Min dröm som medlem i Dräktsektionen skulle vara att
tillsammans arrangera en dräktstämma som ett samarbete
mellan Folkdansringen och Sätergläntan. Jag hoppas att jag
på något sätt kan bidra med mina erfarenheter till
dräktsektionens arbete och ser fram emot att fortsätta lära
mig mer om folklig kultur!

Ledamot
Kandidat: Thomas Johansson

Omval

Förening: Borås Hembygdsgille
Uppdrag
Förening:
Distrikt:
Riks: ledamot i dräktsektionen
Övrigt: Jag vill arbeta för att öka kunskap och intresse för
Folk-och bygdedräkter.

Revisorer och suppleanter för dessa
Revisor
Kandidat: Hans Andersson

Nyval

Förening: Söderringen
Uppdrag
Förening: vice ordförande och delansvarig för våra träningar
och kurser
Distrikt:
Riks:
Övrigt: Jag har inga särskilda visioner för det tilltänkta
revisionsuppdraget men tycker att jag efter många års
medlemskap bör ställa mig till förfogande, om detta
efterfrågas.

Revisor
Kandidat: Anders Åström

Nyval

Förening: Kulturella Föreningen i Örebro
Uppdrag
Förening:
Distrikt:
Riks:
Övrigt: Anders Åström, född 1951, är bosatt i
Odensbacken utanför Örebro. Medlem och dansare i
Folkdansringen sedan slutet av 1970-talet. Gjorde uppehåll
i dansen under några år i början av 1990-talet men
lockelsen i gemenskapen och att åter dansa gjorde att han
och hans fru sökte sig tillbaka. De tillhör sedan 1992
Kulturella Föreningen i Örebro. Anders fru Synnöve som
är sedan ett antal år lagets ordförande och en av dess
dansledare.
Anders har en bakgrund med yrkesliv som ekonom inom
studieförbund under många år och under senare
yrkesverksamma år ekonom i en landsbygdsförsamling
utanför Örebro inom Svenska kyrkan. Anders tog i
pension 2019 men arbetar fortfarande en del på timmar
inom Svenska kyrkan med bland annat ekonomi och
personaladministration.
Har även en lång bakgrund som ledare, ledamot och
administratör inom Svenska Scoutförbundet.
Anders är även sedan ett antal år verksamhetsrevisor inom
Kulturens Bildningsförbund Region Mitt.
I övrigt finns tre barn och fyra barnbarn i familjen.

Revisor suppleant
Kandidat: Göran Ingemarson

Omval

Förening: Folkdanssällskapet National
Uppdrag
Förening: revisor
Distrikt:
Riks: Revisor suppleant
Övrigt:

Revisors suppleant
Kandidat: Ann-Britt Pettersson
Förening: Kristinehamns Folkdanslag
Uppdrag
Förening: Revisor 2006
Ordförande 2007Dansledare 2014Distrikt: kassör
Riks: Revisor suppleant 2016Övrigt:

Omval

Zornmärkesnämndens sekretariat
Ordförande
Kandidat: Elin Anderzon

Nyval

Förening: Sollentuna Folkdansgille
Uppdrag
Förening:
Distrikt:
Riks:
Övrigt: Vill vara med och påverka:
Skapa förutsättningar för traditionsmedveten utveckling och
spelmansmässig skicklighet inom svensk folkmusik.

Ledamot
Kandidat: Anders Ewaldz

Omval

Förening: fds National
Uppdrag
Förening:
Distrikt: Hemsideansvarig:
Underhålla och utveckla hemsidan för Göteborgs distrikt
Ledamot av Slottsskogsstämmokommittén
Årligen arrangera en spelmansstämma i Slottsskogen,
tillsammans med övriga ledamöter.
Riks: vice ordförande i Zornmärkesnämnden
Tillsammans med övriga ledamöter i
zornmärkesnämndens sekretariat underhålla och utveckla
det praktiska arbetet kring zornmärket, såsom underhåll av
hemsida och databas, planering av och bemanning vid
uppspelningar.
Övrigt: Fristående uppdrag: funktionär i PR &
Kansligruppen för BARNLEK 2023
Huvudansvarig för anmälningssystemet. Jag har inte för
avsikt att vara med och påverka inriktningen i något håll i
mina uppdrag, utan försöker dra mitt strå till stacken att
sköta uppgifterna. Finns det andra kandidater som är
angelägna om att ta min plats så är jag beredd att stiga åt
sidan.

Ledamot
Kandidat: Anders Wedlund

Omval

Förening: Östersunds Folkdansgille
Uppdrag
Förening: Informationsansvarig samt registeransvarig i
föreningen
Distrikt: Webbansvarig
Riks: ledamot i Zornmärkesnämndens sekretariat
Övrigt: Jag avser arbeta med Zornmärkesnämndens
sekretariat

Valberedning
Ordförande
Kandidat: Anna-Lena Tallander
Förening: Björksta folkdanslag
Uppdrag
Förening: dansledare och revisor
Distrikt: sekreterare
Riks: ledamot i valberedningen
Övrigt:

Nyval

Ledamot
Kandidat: Lena Hällstrand

Omval

Förening: Fdg Kedjan
Uppdrag
Förening: administratör för Kulturens
Ombud till Folkdansringen Stockholm
Distrikt: ledamot i valberedningen
Riks: ledamot i valberedningen,
Projektgruppen för Dans och Spelmansstämman i
Kungsträdgården
Övrigt:

Ledamot
Kandidat: Jane Åberg
Förening: Folkdanssällskapet Victoria
Uppdrag
Förening: webbansvarig och ordförande sedan 2020 –
Distrikt: ordförande från 2018PR-kommittén från 2015styrelseledamot från 2015
Riks: valberedningen från 2018-

Övrigt:

Omval

Ledamot
Kandidat: Vakant
Förening:
Uppdrag
Förening:
Distrikt:
Riks:
Övrigt:

Nyval

