
 Riksstämma 2021 

 Valberedningens förslag 

  
 

 

 

 
 

Sida 1 av 22 

Till Riksstämman  

 

Styrelsen 
Riksordförande 

Kandidat: Hans Hjelm   Kvarstår 1 år 
Förening: Tranås Hembygdsgille  

Uppdrag 
Förening: ordförande och dansledare 

Distrikt: 
Riks: ordförande sedan 2016 

Rikskassör 2006-2016 
Regionrepresentant Götaland 2004-2006 

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

I rollen som ordförande är det viktigt att 
bidra till ett arbetsklimat som ger alla i 

styrelsen möjligheter att synas, höras och 

känna delaktighet och mening i arbetet. 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Det ska finnas något i Folkdansringen för alla. 

 

 

Rikskassör 
Kandidat: Inga Cederberg  Omval 2 år 

Förening: Fdg Kedjan  
Uppdrag 

Förening:  
Distrikt: Revisor 

Riks: Rikskassör 
 

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Att det fungerar och att vi kommer vidare. 
 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Att vi ska få komma igång igen med 
verksamheten, att verksamheten skall 
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utvecklas, breddas och attrahera flera 

människor. 
 

 
1:e vice riksordförande 

Kandidat: Marianne Halling  Omval 2 år 
Förening: Malmö Folkdansare 

Uppdrag 
Förening: dansledare 

Distrikt: ordförande 
Riks: 1:e vice ordförande 

 
Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Jag tycker att det är viktigt att vi syns utåt och 

deltar på olika event, att vi har anordnar olika 
träffar fysiskt och digitalt för gemenskapen och där 

deltagare från norr och söder kan inspirera 
varandra. 

 
Vilken vision har du för Folkdansringens framtid? 

Fler små projekt och träffar ute i landet. BU och DM 
blir en sektion med gemensamma aktiviteter men 

också åtskilda  olika projekt. Riksforum blir en stor 
gemensam angelägenhet och fest varje år. 

 

 
 

2:e vice riksordförande 
Kandidat: Marlene Jonsson  Kvarstår 1 år 

Förening: Sundsvalls Folkdansgille och Nivren 

Folkdansgille  
Uppdrag 

Förening:  
Distrikt: ordförande och verksamhetsansvarig 

Riks: 2:e vice ordförande 
 

Övrigt:  
Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
Utveckling och ett framtidsarbete. 
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Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
Bredda verksamheten, inkludera mer och fler, 

arbeta mer med likasinnade organisationer 
och lyssna mer på föreningarna och plocka 

upp idéer för verksamhet som kan vara 
givande för hela kulturgenren. 

 
Ledamot 

Kandidat: Fredrik Bergh  Omval 2 år 
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:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
Viktigt för mig i styrelsearbetet är att 

styrelsen arbetar för organisationens bästa 

och att vi håller Svenska Folkdansringens fana 
högt. Vi ska vara lyhörda för önskemål och 

noga väga åsikter mot varandra så att 
organisation inte tappar anseende. Styrelsen 

arbete är också att skapa förutsättningar för 
föreningarna att kunna verka och ha bra 

kvalitet på sin verksamhet. 
 

Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 

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 
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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  Kvarstår 1 år 
Förening: Enköpings Folkdansgille 

Uppdrag 
1969 började jag som ledare och har sedan 

varit dansledare för olika åldrar och grupper, 
med pauser av familjeskäl.  Jag startade i 

Kulturföreningen Fyrisgillet och är sedan 
många år verksam i Enköpings Folkdansgille, 

med ett litet inhopp i Österby Folkdanslag. 
Styrelseuppdrag i de föreningarna samt inom 

Upplands Distrikt har jag haft under olika 
perioder. 

Förening: ordförande 
Distrikt: styrelse ledamot 

Riks:  

 
Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Ett positivt arbetsklimat inom Riksstyrelsen 
samt mot Distrikt och Föreningar.  

Att vi alla tillsammans ska vara Vi i 
Folkdansringen. 

Kunna ta tag i arbetet på allvar på plats i vårt 

hus, efter pandemin. 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Att få stopp på minskningen av antalet 
medlemmar och föreningar.  

Att det startas upp verksamhet som lockar nya 
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dansare och musiker samt dräkt och 

slöjdintresserade i alla åldrar.   
 

 
Ledamot 

Kandidat: Lena Elmberg  Kvarstår 1 år 
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:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
I styrelsearbetet tycker jag det är viktigt att ha 

ett bra samarbete med de andra ledamöterna, 
och att alla vet vad de förväntas göra. 

 
Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
Min vision för framtiden är att försöka vända 

trenden med färre medlemmar och att vi 
istället kan öka medlemsantalet samt intresset 

för vår verksamhet. 
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Dans och musiksektionen 

 
Sammankallande, ledamot för Dans och musik i styrelsen 

Kandidat: Jimmy Persson  Kvarstår 1 år 
Förening: Göteborgs National Dans Sällskap 

Uppdrag 
Förening: Ordförande i Göteborgs National 

Dans Sällskap 
Distrikt: Har tidigare erfarenhet från dans- och 

musiksektionen, PR och 
dokumentationsgruppen i distriktsarbete i 

Folkdansringen Göteborg 
Riks: 1 år som sammankallande ledamot för 

Dans och musik i styrelsen 

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
Att nå ut till våra medlemmar och 

organisationen att Folkdansringen har 
inspirerande, lärorika och roliga 

ledarutbildningar och temautbildningar. 

Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
Alla kan dansa tillsammans och finna glädje i 

vår breda verksamhet 
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Ledamot 

Kandidat: Annika Emanuelsson  Kvarstår 1 år 
Förening: Ringsjögillet  

Uppdrag 
Förening: styrelsesuppleant och 

dansledare 
Distrikt: Tidigare i Barn & 

Ungdomssektionen samt i Utbildningsrådet 
i Skånedistriktet. 

Har nu dansuppdrag i distriktet vid 
evenemang typ Skånedan och danskurser. 

(Distriktskurs ”Dansa mera tillsammans” i 
höst) 

Riks: DM-sektionen 
 

Övrigt: 

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Ge förutsättningar för att sprida kunskap 
om dans och musik genom olika kurser 

och 
evenemang samt att hitta forum där vi 

kan inspirera varandra till dans- och 
musikverksamhet så det sprider sig till 

många fler. Jag vill ju att många ska få 
uppleva glädjen och det härliga med att 

mötas i dans och spel. 
 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Att vår verksamhet utvecklas och finns på 

platser så att glädjen och gemenskapen i 
vår dans och musik får upplevas av fler. 

Detta vill de ju bara inte missa! 
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Ledamot 

Kandidat: Royan Karlsson  Omval 2 år 
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:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Det viktiga för mig i sektionsarbetet är att 
hjälpa till med att skapa ett ökat intresse för 

vår verksamhet. 

Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
Min vision för Svenska Folkdansringen är att 

vår kultur skall ha en självklar tätplacering 
hos svenska folket. 

 

 
 

Ledamot 
Kandidat: Cecilia Lindqvist Nyval 2 år 

Förening: Slagsta Gille 
Uppdrag 

Förening: Dansare och fiolspelman. 
Tidigare har jag varit dansledare för 

både barn och vuxna, lett 

gammeldanskurser, spelat till 
dansträningar samt varit 

styrelseledamot. Idag ingår jag i 
gruppen som förvaltar föreningens 

dräktgarderob 
Distrikt: Ofta dansledare under 

Stockholms distrikts gemensamma 
dansaktiviteter, samt på begäran i 

några av distriktets olika föreningar. 
Riks:  
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Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

I sektionsarbetet är det viktigt för mig 
att arbeta för att stötta distrikt och 

föreningar inom både dansen och 
musiken, samt synliggöra Riks för alla 

medlemmar i föreningarna. 

 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Min vision för framtiden är att 
Folkdansringen ska vara en synlig 

organisation som värnar medlemmarnas 
intressen inom alla våra olika 

verksamhetsområden, samt samverkar 
med liknande organisationer. 

 
 

Ledamot 

Kandidat: Henrike Wesp   Nyval 1 år 
Förening: Björksta folkdanslag 

Uppdrag 
Förening:  

Distrikt: 
Riks:  

 
Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Att ha kul! Det är viktigt för mig att ha en 
tydlig och öppen dialog, att både kunna spana 

och drömma stort, samt att kunna vara 
effektiv och beslutsam.  

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Jag är ny i folkdansringen och har därför inte 
en tydlig bild av folkdansringen i dagsläget. 

Utifrån hur folkdansvärlden som jag rör mig i 
ser ut i dagsläget skulle jag dock önska att 
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folkdansringen satsar mer på unga folkdans-

/folkkulturföreningar runtom i Sverige. Jag 
önskar även att folkdansringen inkluderar fler 

unga socialdansföreningar runtom i Sverige.  
 

 
Barn och ungdomssektionen 

 
Sammankallande, ledamot för Barn och ungdom i styrelsen 

Kandidat: Magdalena Nilsson  Nyval (smk), Omval 2 år ledamot 
Förening: Säters folkdansgille 

Uppdrag 
Förening: Styrelseledamot  

Distrikt: Vice ordförande 
Riks:  

 

Övrigt: 

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

 

Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 

  

 

 
 

Ledamot 
Kandidat: Ylva Ewaldz  Kvarstår 1 år 

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:  
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Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid?  
 

 

 
Ledamot 

Kandidat: Maria Hageström  Kvarstår 1 år 
Förening: Folkungagillet 

Uppdrag 
Förening: Barndansledare 

Distrikt:  
Riks: BU-sektionens sammankallande på riks 

och representant för BU i riksstyrelsen. 

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
För mig är det viktigt att skapa utrymme 

för barn och unga i vår organisation. Det är 
viktigt för mig att barn och unga ska hitta 

dansglädje och gemenskap. 

Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
Min vision är att få fler medlemmar till 

organisationen och att vi som är med ska 
känna glädje och gemenskap. 
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Ledamot 

Kandidat: Nathali Willman  Omval 2 år 
Förening: Malmö Folkdansare 

Uppdrag 
Förening: Dansledare för ungdomslaget, 

sektionsledare för barn- och 
ungdomssektionen, ledamot i dans- och 

musiksektionen, ledamot i styrelsen 
Distrikt: 

Riks:  

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
Att få hjälpa till sprida den kunskap och 

gemenskap som finns inom organisationen till 
yngre generationer. Att stötta barn och 

ungdomar i sitt utövande av bla folkdans och 

folkmusik. 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Jag vill se en organisation som har ett 
framtidstänk och och en drivkraft att vilja 

mer. Jag vill också se en organisation som 
växer och får ännu fler medlemmar som vill 

vara en del av vår gemenskap. 
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Ledamot 

Kandidat: Kim Siebeneicher  Nyval 2 år 
Förening: Hembygdsgillet i Malmö 

Uppdrag 
Förening: Kassör & Dansledare för 

nybörjarkurs 
Distrikt: 

Riks:  

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
Tydlig kommunikation, folkdansarnas familjära 

atmosfär, "högt i tak och långt till dörren" och 
såklart förståelsen för att vi alla drar åt samma 

håll. 

Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
Att Folkdansringen blir en mer närvarande del 

även i de lokala föreningslivet för att skapa en 
bredare räckvidd för att engagera även yngre i 

folkdans och folkkultur. 

 

 

Dräktsektionen 
 

Sammankallande, ledamot för dräktsektionen i styrelsen 
Kandidat: Elisabeth Liby  Omval 2 år 

Förening: Kulturföreningen Fyrisgillet  
Uppdrag 

Förening:  
Riks: ledamot i dräkt och slöjdsektionen från 

2006 – 

Sammankallande i dräkt och slöjdsektionen 
2018 - 

Riksstyrelserepresentant 2010 – 
 

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Att vara med och stärka Folkdansringen som 
den naturliga auktoriteten när det gäller dräkt- 
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och slöjdområdet.  Därför vill jag medverka till 

att kurser och konferenser av hög kvalitet 
inom vårt intresseområde anordnas för 

organisationens medlemmar. 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Att Folkdansringen är en stark part som bärare 
och förmedlare av svensk folkkultur. 

 
Ledamot 

Kandidat: Karin Edlund  Kvarstår 1 år 

Förening: Leksands Folkdanslag  
Uppdrag 

Förening:  
Distrikt: 

Riks:  
 

Övrigt:  
Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
Att vi tillsammans kan arrangera aktiviteter 

som stimulerar intresset för dräkt och slöjd 
och inbjuder till en trevlig samvaro, givande 

diskussioner och utveckling inom 
dräktområdet. 

 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Jag tycker om att föreningen kombinerar 
kunskap om våra folkliga traditioner med 

utvecklande av desamma med fokus på 
gemenskap. Intresset för folkdräkter ökar och 

det ser jag som väldigt positivt för 
föreningen.  
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Ledamot 

Kandidat: Thomas Johansson  Kvarstår 1 år 
Förening: Borås Hembygdsgille  

Uppdrag 
Förening:  

Distrikt: 
Riks: ledamot i dräktsektionen 

 
Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Jag vill arbeta för att förmedla och öka vår 
kunskap om våra folkdräkter. Det är också 

viktigt att sektionen bidrar till att sprida 
kunskap om hur man kan tillverka sin folkdräkt 

idag. 

 
 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Genom kunskap och hög kvalitet på våra 
aktiviteter göra Folkdansringen attraktiv för 

alla som vill fördjupa sig i den folkliga 
kulturen. 

 

 
 

Revisorer och suppleanter för dessa 
 

Revisor 
Kandidat: Hans Andersson  Kvarstår 1 år 

Förening: Söderringen  

Uppdrag 
Förening: vice ordförande och delansvarig för 

våra träningar och kurser 
Distrikt: 

Riks:  
 

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 
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Revisor 
Kandidat: Anders Åström  Omval 2 år 

Förening: Kulturella Föreningen i Örebro  
Uppdrag 

Förening:  
Distrikt: 

Riks:  
 

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid?  

 

Revisor suppleant 

Kandidat: Göran Ingemarson  Kvarstår 1 år 
Förening: Folkdanssällskapet National  

Uppdrag 
Förening: revisor 

Distrikt: 
Riks: Revisor suppleant 

 
Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

 

Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
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Revisors suppleant 

Kandidat: Elisabeth Nord  Nyval 2 år 
Förening: Linderöds Folkdanslag 

Uppdrag 
Förening:  

Distrikt:  
Riks:  

 
Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

För mig är det viktigt att man arbetar både 
bevarande och innovativt samtidigt. Att man 

genom långsiktigt, transparant och genuint 
arbete sprider intresset för folkkultur i alla 

samhällsklasser.  

 
 

 
Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
Folkdansringen skall fungera som 

inspirationskälla, bollplank, rådgivare och 
paraply för alla distrikt och föreningar.  

 

 

 

Zornmärkesnämndens sekretariat 
 

Ordförande 
Kandidat: Elin Anderzon  Kvarstår 1 år 

Förening: Sollentuna Folkdansgille 

Uppdrag 
Förening:  

Distrikt: 
Riks:  

 
Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Att fortsätta att genomföra 
märkesuppspelningar för att uppmuntra och 

främja en levande och livskraftig svensk 
folkmusiktradition och att bibehålla 

riksspelmanstitelns status och goda anseende. 
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Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

En möjliggörande organisation med bra 
resurser att stödja och uppmuntra fortsatt 

spridande och utveckling av svenska 
traditionella fokkkulturella värden. 

 
Ledamot 

Kandidat: Anders Ewaldz  Omval 2 år 
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: Ledamot 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:  
Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
Att samarbetet flyter på och att någon har 

nytta av det arbete vi lägger ner. 

 

Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 

Att Folkdansringen skall fortsätta att engagera 
aktiva inom folkkultur, verka för tradition, 

förnyelse, utbildning, information och 
utåtriktad verksamhet inom området och 

genom stark föreningskultur främja demokrati 
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och skola in nya generationer i konsten att 

driva verksamhet på ideell grund. Att fler skall 
bli medvetna om Folkdansringens arbete och 

bli intresserade av att värna vårt kulturarv. 
 

Ledamot 
Kandidat: Anders Wedlund  Omval 2 år 

Förening: Östersunds Folkdansgille 
Uppdrag 

Förening: Informationsansvarig samt 
registeransvarig i föreningen 

Distrikt: Webbansvarig 
Riks: ledamot i Zornmärkesnämndens 

sekretariat 
 

Övrigt:  

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Marknadsföring av Zornmärket och att få en 
ekonomi som räcker till utveckling av arbetet. 

 
Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
Det behövs en viljeinriktning som gör att 

föreningarna överlever.  
 Fördjupat samarbete med SSR. 

 

 
Valberedning 

 
Ordförande 

Kandidat: Anna-Lena Tallander Kvarstår 1 år 

Förening: Björksta folkdanslag 
Uppdrag 

Förening: dansledare och revisor 
Distrikt: sekreterare 

Riks: ledamot i valberedningen 
 

Övrigt:  
Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
Hitta rätt person på rätt plats.  

 
Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
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En blandning av människor med olika åldrar 

och bakgrund som har roligt tillsammans. 
 

Ledamot 
Kandidat: Lena Hällstrand  Omval 2 år 

Förening: Fdg Kedjan  
Uppdrag 

Förening:  
Distrikt: ledamot i Dans och musik sektionen 

Riks: ledamot i valberedningen, 
Projektgruppen för Dans och 

Spelmansstämman i Kungsträdgården 
 

Övrigt:  
Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Att få en bra spridning över landet, 
åldersfördelning och sammansättning både i 

styrelsen och i övriga sektioner.  

Arbeta för att vi får in folk med rätt kompetens 
och som har drivet att föra organisationens 

vision framåt men även kunna tänka nytt och 
föra utvecklingen framåt. Att vi fångar upp 

våra stipendiater så dom kommer in i 
organisationens arbete. 

 

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Att vi syns mer utåt, arbeta mer i projekt som 
leder till att vi kan marknadsföra oss och 

genom det föryngra och utveckla 
organisationen. 
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Ledamot 

Kandidat: Jane Åberg   Kvarstår 1 år 
Förening: Folkdanssällskapet Victoria  

Uppdrag 
Förening: webbansvarig och ordförande sedan 

2020 – 
Distrikt: ordförande från 2018- 

PR-kommittén från 2015- 
styrelseledamot från 2015 

Riks: valberedningen från 2018- 
 

Övrigt:  
 

Vad är viktigt för dig i 
styrelsearbetet/sektionsarbetet? 

Mitt uppdrag är i valberedningen och där vill 

jag arbeta för en jämställd styrelse, att alla 
arbetar för att vi skall bli fler medlemmar, att 

vi skall se framåt vad Folkdansringen kan 
göra i kulturen, skolan och andra 

verksamheter. 
Vi skall ha roligt när vi gör alla våra aktiviteter 

oavsett vilken nivå.  
  

Vilken vision har du för Folkdansringens 
framtid? 

Min vision är att alla skall tycka att det är 
roligt att ta uppdrag inom Folkdansringen på 

förenings, distrikt och riks nivå.  
Det skulle vara bra om medlemmarna 

självmant hörde av sig till valberedningen och 

meddelade att de kan ta uppdrag inom en 
speciell verksamhet. 
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Ledamot 

Kandidat: Siv Ohlsson  Omval 2 år 
Förening: Linderöds Folkdanslag  

Uppdrag 
Förening: Revisor 

Distrikt: Kassör och sammankallande i 
Skånedagsgruppen 

Riks: Valberedningen från hösten 2020 
 

Övrigt:  
Vad är viktigt för dig i 

styrelsearbetet/sektionsarbetet? 
Att verka för bredd i styrelsen både vad 

gäller kompetens men också att vi har 
ledamöter som representerar hela landet. 

Dessutom vill jag försöka verka för att få in 

rätt person på rätt plats och som vill verka 
för ett Folkdansringen idag och i framtiden. 

 
Vilken vision har du för Folkdansringens 

framtid? 
Att det i Folkdansringen finns något för alla 

- unga som mindre unga - och att vi trygga 
i våra traditioner och historia kan verka för 

en framtid i tiden. Dessutom att det finns 
verksamhet i varje stad/kommun. 

Folkdansringens verksamhet ska synas. 

 

 

 
 


