Protokoll
från
Svenska Folkdansringens
Riksstämma
25 – 26 september 2021
Digitalt möte

§1

Riksstämmans öppnande
Folkdansringens riksordförande Hans Hjelm hälsar alla (ombud, övriga
deltagare – medlemmar, personal, teknik/support och riksfunktionärer) hjärtligt
välkomna till Svenska Folkdansringens riksstämma 2021.
”Återigen har det gått ett år, ett år som inte blev vad vi hoppades på när vi lade
planerna förra hösten. Vi hade då en förhoppning om att vi under det 101:a året
skulle få möjlighet att fira organisationens uppskjutna 100-årsjubiléum. Som vi
alla vet blev det ett år då vi istället uppmanades att hålla avstånd, bara träffa de
allra närmsta och att avstå från resor. Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog blev ord som vi snabbt fick lära oss betydelsen av. Ett år då vi fått
en antal lektioner i att hålla avstånd i kön, tvätta händerna och inte utsätta
varandra för risken att smittas. Många har frågat – vilka råd ger Folkdansringen
– hålla avstånd, fortsatt dans med mera. Riksstyrelsen tog tidigt det enda
tänkbara beslutet att inte ge ut några egna råd utan att hänvisa till myndigheters
och sakkunnigas beslut och råd.
Mycket av den verksamhet som vi normalt bedriver har pausat eller modifierats
för att fungera under dessa premisser.
Men vi kan också, glädjande nog, konstatera att vi nog gjort vårt land lite
rundare. Rundare – ja jag tänker då inte på faktum att dansskorna blivit
dammiga och att bästa TV-fåtöljen blivit än mer nedsutten. Nej, jag tänker på
den utveckling vi haft vad gäller användandet av digitala media. Webb-möten
som gjort att vi fått nya kompisar från norr till söder. Kompisar som vi nu
hoppas på att få tillfälle till att möta i verkliga livet – det fysiska mötet. Vi
håller nu på för fullt med att organisera oss, planera för att starta upp mer av
ordinarie verksamhet igen. Det är ju glädjande, de besked vi har fått den
gångna veckan. Det är väldigt roligt att se vilket gensvar uppropet att göra
något idag klockan 15 fått. Jag ser fram emot att få ta del av summeringen av
dessa aktiviteter så småningom och jag kommer själv att naturligtvis delta i
aktivitet i eftermiddag.
Vi ska nu under två halvdagar göra bokslut över det gångna året och prata
framtid. Min förhoppning är att vi får bra, konstruktiva och framåtriktade
diskussioner, tar kloka beslut och att vi när vi skiljs åt i morgon, alla känner oss
stärkta och inspirerade till att göra 2022 och resten av 2021 till ett år, en tid av
verksamhet.
Återigen välkomna och med dessa ord förklarar jag Riksstämman 2021 för
öppnad.”
Parentation
Riksordförande håller parentation ” Livet har sin gång, årshjulet rullar,
människor föds och människor dör. Det hör till livets spelregler och det är inget
vi kan ändra på, förr eller senare sker det.” Därefter läser han en dikt ur Ebba

Svenska Folkdansringen/Protokoll Riksstämma 2021

Sida 1 (26)

Lindqvist ”Ur Dagens dikt, en lyrisk tänkebok”.
”Han gick däruppe i skogen och slog sin vildäng – en gammal man.
Då sänkte han lien, då stannade han, såg ut över ängen och log
Och blomma stod invid blomma tätt, snart skall de vissna alla,
Han strök med sin hand över bladen lätt, han kunde ej se dem falla.
Ty alla äro vi gräs och strå. Då måste han ta sin lie och gå.
Han ägde så lite men ängen var hans, den gav han en dag till i solens glans,
en dag till att leva och blommande stå. Ty alla äro vi gräs och strå.”
”Sedan förra riksstämman har ett antal medlemmar lämnat oss, lämnat
jordelivet men minnet av dem lever kvar hos oss. Minnena av vad dessa
kamrater betytt för oss och för vår organisation. Bland de som lämnat oss finns
några av de som genom åren tilldelats Folkdansringens förtjänsttecken i guld.
Vi låter nu namnen på dessa personer rulla på skärmen. ”
Namnen som rullar på skärmen är: Maja Carlsson, Jan Elow, Henry Fransson,
Rose-Marie Joelsson, Claes Larsson, Olle Malmberg, Enar Thuné och Åke
Sjöndin.
Riksstämman hedrar de avlidna med en tyst minut.
Meddelanden
Riksordförande informerar om praktiska detaljer för stämmans program och
förhandlingar. Förslag, yrkanden och eventuella reservationer sker via
mötesverktyget Suffra till presidiet. Endast skriftliga framlagda förslag ställs
under proposition. Inlägg sker genom att begära ordet i Suffra och därefter bli
tilldelad talartid. Önskvärt är en maxtid på två minuter/inlägg. Dubbel talarlista
används.
Observera att stämman spelas in som stöd för protokollet och att bilddokumentationen kommer att användas vid marknadsföring i organisationens
sociala medier, men också i Hembygden.
§2

Riksstämmans behöriga utlysande
1:e vice riksordförande Marianne Halling önskar alla god morgon och föredrar
därefter riksstämmans behöriga utlysande.
I Svenska Folkdansringens stadgar (§ 6 mom. 6) står det
”Kallelse till ordinarie riksstämma skall sändas till anslutna föreningar och
distrikt, minst sex månader i förväg”.
Enligt praxis annonseras kallelsen i Hembygden. Kallelsen till årets
riksstämma fanns i Hembygden nummer 1 2021 och därefter skickades
nyhetsbrev ut till alla medlemmar, med information om att riksstämman även i
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år skulle hållas digitalt.
Riksstyrelsen anser därmed att riksstämman utlysts i behörig ordning.
Riksstämman föreslås godkänna
att

riksstämman sammankallats enligt stadgarna.

Riksstämman beslutar att godkänna att riksstämman sammankallats enligt
stadgarna.

§3

Upprop, fastställande av röstlängd
1:e vice riksordförande läser upp röstlängden efter kontroll i konferensstödet
Suffra.
48 av 48 anmälda ombud är närvarande.
Ombudslista bifogas, bilaga 1.
1:e vice riksordförande föreslår riksstämman
att

fastställa röstlängden.

Riksstämman beslutar att fastställa röstlängden.
§4

Dag- och arbetsordning
Fastställande av föredragningslista
Riksordförande är föredragande och riksstyrelsen föreslår följande dagordning
och föredragningslista.
Dag- och arbetsordning:
På lördag förmiddag behandlas punkterna 1-9. Därefter påbörjas behandlingen
av punkt 10 inklusive debatt, yrkanden och beslut. Under söndagen fortsätter
behandlingen av punkt 10. Slutligen sker val och riksstämmans avslutande.
Två föredragninslistor har sänts ut. Den reviderade föredragningslista som är
daterad 22 september, är den som gäller. ”Övriga frågor” saknas även i den
föredragningslistan och förslagsvis hanteras dessa under punkt 16,
”Riksstyrelsen och distriktens information”.
Distrikten ombeds att skicka sin skriftliga information till
riksstamman2021@folkdansringen.se som kommer att hållas öppen i 14 dagar.
Rikskansliet skickar sen informationen till distrikten.
Riksstämman föreslås
att

fastställa den föreslagna dag- och arbetsordningen och fastställa
föredragningslistan med tillägg enligt ovan.

Riksstämman beslutar att fastställa den föreslagna dag- och arbetsordningen
och föredragningslistan med tillägg enligt ovan.
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§5

Val av stämmofunktionärer
Riksstyrelseledamot Lena Elmberg föredrar valen till stämmofunktionärer.
1)

Två stämmoordförande
Riksstyrelsens föredragande föreslår
att

till riksstämmans ordförande välja Ingela Thalén och Lars Thalén.

Riksstämman beslutar att till riksstämmans ordförande välja Ingela Thalén
och Lars Thalén.
2)

Tre stämmosekreterare
Riksstyrelseledamot Lena Elmberg föreslår
att

till riksstämmans sekreterare välja Petra Gunnarsson, Tord Nilsson och
Helen Samuelsson.

Riksstämman beslutar att till riksstämmans sekreterare välja Petra
Gunnarsson, Tord Nilsson och Helen Samuelsson.
Riksordförande överlämnar ledningen av riksstämman till det valda presidiet.
Riksstämmans ordförande Ingela Thalén tackar för förtroendet att leda
riksstämman 2021.
3 och 4) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Riksstyrelseledamot Lena Elmberg föreslår
att

till riksstämmans rösträknare tillika protokolljusterare välja Audfrid
Lein-Nilsson och Ingela Lif-Ahlström.

Riksstämman beslutar att välja Audfrid Lein-Nilsson och Ingela LifAhlström till rösträknare tillika protokolljusterare.
§6

Sluttid för nomineringar
Sluttid och information om eventuellt nya namn
Valberedningens förslag föredras av valberedningens sammankallande AnnaLena Tallander.
Riksstämman föreslås besluta
att

nomineringstiden utgår lördag den 25 september klockan 12:55.

Riksstämman beslutar att nomineringstiden utgår lördag den 25 september
klockan 12:55.
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§7

Verksamheten under 2020
Verksamhetsberättelse och Bokslut
Riksordföranden redogör för det gångna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen är skriven med utgångspunkt i att beskriva vad som
gjorts men det finns även ett avsnitt som behandlar det som inte gick att
genomföra. Detta då det finns ett värde i att för framtiden kunna visa på hur
verksamheten ställts om. Målsättningen var att inte ställa in utan att ställa om.
Det har dock inte varit möjligt i alla lägen.
Det har inkommit ett antal påpekande/frågor inför stämman avseende
verksamhetsberättelsen som riksordförande bemöter enligt nedan:
Sid 6/Folkdansringens förlagskatalog, som numera kallas ”shop” – Vi
uppfattar på beskrivningen i VB att ”shop” är hela förlagsverksamheten
inklusive försäljning?
Svar: Det är riktigt. Det här kunde ha skrivits på ett tydligare sätt.
Sid 8/Rubrik Dans och Musik: Man önskar information om vad Dans och
Musik eller Folkdansringen gjort i Nordleksutskottet motsvarande den
skrivning som finns under Barn och Ungdom.
Svar: Det får vi ta med oss till kommande verksamhetsberättelser.
Sid 8/Zornmärket: Det finns ett önskemål om ett förtydligande om att
uppspelningen 2020 blev inställd?
Svar: Riksstyrelsen delar inte den uppfattningen. Att Zornmärkesuppspelningarna ställdes in finns omnämnt på sidan 13 i femte stycket.
Sid 10/Stadgar: ”Stadgar för riks och distrikt är genomarbetade”.
Frågan är om resultatet av genomarbetningen har presenterats?
Svar: Riks stadgar har efter revideringen 2020 presenterats och finns på
hemsidan. Årets genomarbetning har resulterat i proposition 5 som
kommer att behandlas senare under stämman.
Däremot har de nya normstadgarna för distriktsstadgar inte presenterats än.
Bilaga 2
Rättelse: Folkdansringen Dalarna är rätt namn och inte Dalarnas
hembygdsring som det felaktigt står nu.
I övrigt hänvisar riksordförande till den utskickade verksamhetsberättelsen.
Riksstämman föreslås besluta
att

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Riksstämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
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§8

Revisorernas berättelse
Revisor Leif Johansson redogör för revisionsberättelsen som har skickats ut.
- Leif Andersson, Hallands distrikt, påpekar att resultatet åker berg- och
dalbana där vi vartannat år går med vinst och vartannat år med minus. Vad
görs för att komma tillrätta med detta?
Leif Johansson, revisor, svarar att detta har diskuterats med framför allt
riksordförande och rikskassör. Resultatet är väl motiverat men revisorerna
har uppmanat dem att försöka att få stopp på underskottet.
Revisorerna föreslår riksstämman besluta
att
att
att

resultaträkningen och balansräkningen fastställs
resultaten disponeras enligt förslag i verksamhetsberättelsen
lägga revisionsberättelsen till handlingarna

Riksstämman beslutar enligt revisorernas förslag.
§9

Ansvarsfrihet för riksstyrelse och övriga
riksfunktionärer
Revisorerna föreslår riksstämman besluta
att

styrelsen och övriga riksfunktionärer beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Riksstämman beslutar att styrelsen och övriga riksfunktionärer beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stämman ajourneras för paus klockan 10:50 och återupptas klockan 11:00 av
stämmoordförande Lars Thalèn.
§ 10
10.1)

Propositioner, motioner och rapport
Motion 1: Medlemsavgift – Grillby Folkdansgille
Rikskassör Inga Cederberg är föredragande.
Riksstyrelsen har behandlat och besvarat motionen från Grilly folkdansgille.
Med detta anses motionen besvarad.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

anse motionen besvarad

- Gerd Andersson, Folkdansringen Bohuslän-Dal, vill koppla ihop denna
motion med proposition 3 och 1. Om inte pengarna räcker till behöver vi
höja medlemsavgifterna i distrikt och föreningar vilket blir provocerande
om vi inte samtidigt kan reducera våra kostnader. Samtidigt bedriver riks
kursverksamhet som även de medför kostnader för våra föreningar. Det är
viktigt att hela ekonomin i organisationen hänger ihop.
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Vid riksstämman i Sundsvall beslutades att en arbetsgrupp skulle tillsättas
för att se över organisationen. Gerd efterfrågar resultatet av den gruppens
arbete.
- Anita Lindquist, Grillby Folkdansgille, var med och skrev motion 1 och vill
ge deras syn. Vi är en liten förening och har svårt att bära fortsatta höjningar
av medlemsavgifter. Ska vi vara en organisation dit alla är välkomna och
alla kan vara med kan vi inte ha för höga avgifter. Det är bakgrunden till
denna motion.
- Inga Cederberg, rikskassör, föreslår att en del av Gerds inläggs hänskjuts till
morgondagens budgetdiskussion. Vi ser hela tiden över kostnaderna inom
vår organisation. Utöver de områden som redan skurits ned på så kommer
större grepp att behöva genomföras om våra kostnader ska kunna krympas.
Exempelvis kan någon del av vår verksamhet behöva läggas ned.
- Leif Johansson, Folkdansringen i Örebro län, var med i diskussionen om
medlemsavgifter vid riksstämman i Sundsvall. Diskussion har även skett i
deras distrikt. För att få balans i ekonomin krävdes en höjning av
medlemsavgiften.
- Lena Hedborg, Folkdansringen Göteborg, svarar Gerd att arbetsgruppen för
Framtidens organisation gjorde ett ganska gediget arbete kring hur
medlemsavgifterna skulle se ut. Materialet finns. Lena påminner om att vi
tillhör Kulturens. Där kan alla ledare söka kompetenscheck för utbildning.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
10.2)

Motion 2: Medlemsavgift - Folkdansringen Uppland
Folkdansringen Uppland föreslår att avgiften för 2022 skall vara:
120 kronor för Ungdom
155 kronor för Vuxna
350 kronor för Stödjande
Rikskassören föredrar motionen där motionären föreslår en sänkning av
medlemsavgiften. Riksstyrelsen har besvarat motionen med att medlemsavgiften beslutades av stämman och att det var stämman som gav förslaget till
höjningen. Riksstyrelsen har inte för avsikt att riva upp föregående stämmas
beslut.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

avslå motionen.

- Claes-Håkan Jansson, Gästriklands Folkdansring, yrkar bifall till motionen
från Folkdansringen i Uppland.
- Staffan Dackman, Folkdansringen i Uppland, som skrivit motionen om
sänkning av medlemsavgiften efter stor diskussion bland distriktets
föreningar, yrkar bifall på motionen.
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- Elisabeth Lindholm, Folkdansringen Dalarna, framför att distriktet till denna
stämma bett riksstyrelsen beskriva hur inflationstakten i Sverige påverkat
eller urholkat medlemsavgiften. Hur mycket har exempelvis inflationstakten
ätit upp av Folksams höjda avgift? Detta kan ställa höjningen av avgiften i
en annan dager.
Stämmoordförande ställer förslaget från riksstyrelsen mot Folkdansringen
Upplands förslag.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag, då 38 av 48 ombud röstar
bifall.
10.3)

Motion 5: Digital Riksstämma - Hallands distrikt
1:e vice riksordförande är föredragande.
Hallands distrikt föreslår i sin motion att vartannat år ha fysisk och vartannat år
digital stämma. Riksstyrelsen har diskuterat och ser fördelar med att ha fysiskt
möte.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

avslå motionen.

- Leif Andersson, Hallands distrikt, ser att diskussionen om ekonomi medför
att det finns en möjlighet att minska våra kostnader med hjälp av digitala
hjälpmedel. Han undrar om det finns en kalkyl för vad det kostar att ha
digitalt möte mot att ha ett fysiskt möte. Han har beräknat kostnad för
fysiskt möte till cirka 100 000 kronor.
- Magnus Ewald, Folkdansringen Göteborg, tycker att vi ska ge föregående
riksstämmas beslut – att samlas till riksstämma en gång om året och göra
event i samband med mötet – en chans.
- Hans Hjelm, riksordförande, vill lyfta fram tron på det fysiska mötet. Detta
kan ge ett ökat intresse i och runt föreningarna och därmed attrahera nya
medlemmar.
- Christer Wallin, Svenska Folkdansringen Övre Norrland, undrar om det är
riksstyrelsen som enligt stadgarna beslutar i denna fråga och menar att det
behöver förtydligas om vi på denna stämma ens kan ta beslut i frågan.
Fredrik Bergh, riksstyrelseledamot, svarar att det inte står något om detta i
stadgarna.
- Leif Andersson, Hallands distrikt, drar tillbaka sitt yrkande efter att ha hört
övriga inlägg och stödjer nu riksstyrelsens förslag.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.

Svenska Folkdansringen/Protokoll Riksstämma 2021

Sida 8 (26)

10.4)

Motion 3: Antal ombud, Hallands distrikt, Motion 4: Antal ombud,
Folkdansringen Skåne – Blekinge
Motion 3: Antal ombud - Hallands distrikt
Vi föreslår
- att varje distrikt erhåller ett ombud för de första 300 medlemmarna samt
ytterligare ett ombud för varje påbörjat 300-tal medlemmar, dock högst 4
ombud.
- att antal ombud fastställs till 41 ombud, där varje distrikt tilldelas ett ombud
och att övriga ombud fördelas i förhållandet till antalet medlemmar i varje
distrikt.
Motion 4: Antal ombud - Folkdansringen Skåne – Blekinge
Vi föreslår
Att §6, moment 3 i stadgarna ändras till:
Till riksstämman kallas ombud som representanter för de anslutna
föreningarna. Ombud utses distriktsvis bland medlemmarna i de till distriktet
anslutna föreningarna. Oavsett storlek har varje distrikt rätt att representeras av
1 ombud. Distrikt med 300 – 599 medlemmar har rätt till totalt 2 ombud,
distrikt med 600 – 899 medlemmar 3 ombud, distrikt med 900 eller fler
medlemmar 4 ombud. Antalet ombud beräknas efter det att antal medlemmar
för vilka avgift till Folkdansringen betalats under verksamhetsåret närmast före
det år stämman hålls.
Riksstyrelseledamot Fredrik Berg är föredragande.
Vi har två motioner rörande riksstämman. Det är lite olika förslag vad det
gäller antal ombud/distrikt. Riksstyrelsen håller med om att organisationen
behöver anpassas till dess storlek och vad vi behöver få gjort. Riksstyrelsen
anser att det är viktigt för våra ombud att få vara minst två från varje distrikt.
Det är inte så lätt att sitta och ta beslut på sittande stol ensam. Ibland behöver
man någon att bolla med. Vi har tagit hänsyn till det och lägger ett förslag i
proposition 5. Därmed anser vi att båda motionerna är besvarade.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

anse motionen besvarad i och med riksstyrelsens förslag till proposition 5
(stadgar)

- Leif Andersson, Halland distrikt: Syftet med motionen var att starta en
diskussion med att begränsa antalet ombud. Med det anser jag att min
motion har fått det syfte som jag hade. Jag ställer mig bakom riksstyrelsens
förslag. Yrkandet i motion 3 dras tillbaka.
- Jonas Kedenius, Folkdansringen Skåne-Blekinge, tycker att det är viktigt att
vi minskar på antalet ombud, men också att det är viktigt att det är
proportionellt till distriktens medlemsantal. Med dagens teknik tycker vi att
man lätt kan få kontakt med dem hemma. Vi yrkar att stämman beslutar
enligt vår motion.
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- Fredrik Bergh, riksstyrelsen, håller med om att man kan prata med de
hemma, dock måste vi då ge tid för detta vid varje omröstning. Fredrik anser
att två ombud är ett minimum. Han föreslår att vi provar riksstyrelsens
förslag.
- Lena Hedborg, Folkdansringen Göteborg, ställer sig bakom förslaget från
Folkdansringen Skåne-Blekinge.
- Sture Ståhle, Svenska Folkdansringen Medelpad, menar att det är viktigt att
verksamheten fungerar i alla delar av landet och att vi bör ha lite mer
inflytande även i de små distrikten så att allt inte dikteras av storstadsregionerna.
Stämmoordförande ställer förslaget från riksstyrelsen mot Folkdansringen
Skåne-Blekinges förslag.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag, då 30 av 48 ombud röstar
bifall.
10.5)

Motion 6: Stadgeändring, Folkdansringen Skåne-Blekinge
Riksstyrelseledamot Fredrik Berg är föredragande.
Folkdansringen Skåne-Blekinge har lagt ett förslag om stadgeändringar och att
det ska ändras i § 10 i stadgarna. Med hänsyn tagen till hur organisationen ser
ut nu och att vi kan ha riksstämma varje år så har riksstyrelsen lagt ett förslag
till ändring som går i den riktningen som Skåne-Blekinge önskar.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

anse motionen besvarad i och med riksstyrelsens förslag till proposition 5

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
Stämman ajourneras för paus klockan 11:55 och återupptas klockan 12:05 av
stämmoordförande Lars Thalén.
10.6)

Proposition 5: Stadgeändring
Riksstyrelseledamot Fredrik Berg föredrar propositionen.
Riksstämman har redan behandlat ett antal motioner som ligger till grund för
riksstyrelsens förslag till ändringar i stadgarna. Därefter redogör han för de
förändringar som riksstyrelsen föreslår.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

anta stadgeändringsförslaget
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Mötesordförande informerar om att stadgeändringen kan träda i kraft efter
likalydande beslut vid två ordinarie riksstämmor eller efter en ordinarie
riksstämma om beslutet biträds av minst 48 ombud.
- Magnus Ewaldz, Folkdansringen Göteborg, undrar hur det går till i moment
12 för riksfunktionärer. Det står att jämna år väljs hälften av alla ledamöter
varav en väljs som sammankallande i beslutade sektioner. Hur gör man då
om man udda år vill välja en annan person som sammankallande?
Fredrik Berg, riksstyrelseledamot, svarar att det kan göras ett fyllnadsval när
det gäller sammankallande.
- Gerd Andersson, Folkdansringen Bohuslän-Dal, föreslår att texten
”Hälften av antalet ledamöteter, varav en ledamot väljs till sammankallande
i beslutade sektioner
två ledamöter, varav en väljs till sammankallande i valberedningen” delas
upp, för att göra det tydligare.
- Hans Hjelm, riksordförande, önskar göra ett förtydligande. Det ska vara
stort ”T” på raden som börjar med ”två ledamöter”. Detta för att öka
tydligheten genom att påbörja en ny mening.
- Anna Hermelin, Östergötland-Holavedens Folkdansring, undrar om moment
2 paragraf 10. Gäller detta antal anmälda ombud eller de som verkligen
deltar på riksmötet? Finns det någon gräns för när ett riksmöte kan kallas för
ett riksmöte?
- Fredrik Berg, riksstyrelseledamot, svarar att det inte finns någon gräns för
lägsta antal ombud på riksstämman.
- Anna Hermelin, Östergötland-Holavedens Folkdansring, yrkar på att
riksstyrelsen utreder frågan om minimiantal för att stämman får hållas.
Mötesordförande frågar om Anna Hemelings yrkande om att ge riksstyrelsen i
uppdrag att utreda ett miniantal för riksstämma kan bifallas.
Riksstämman beslutar enligt Anna Hermelins förslag.
Mötesordförande ställer frågan om riksstämman kan bifalla riksstyrelsens
förslag till proposition 5: Stadgeändringar.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag då 48 av 48 ombud röstar
bifall (47 ombud röstar ”Ja” via Suffra medan ett ombud lämnar muntligt ”Ja”).
Mötesordförande meddelar att stadgeändringen träder i kraft när protokollet är
justerat.
Stämmoordförande Lars Thalén lämnar över till Ingela Thalén.
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10.7)

Proposition 6: Ändring i arbetsordning för RS, revisorer och valberedning
Riksstyrelseledamot Fredrik Berg föredrar propositionen om ändring i
arbetsordning för RS, revisorer och valberedning.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

anta uppdaterad arbetsordning för riksstyrelsen, revisorer och
valberedning

- Christer Wallin, Svenska Folkdansringen Övre Norrland, framhåller vikten
av att alla måste ha möjlighet att nominera till valberedningen, vilket även
Gerd Andersson, Folkdansringen Bohuslän Dal, håller med om.
- Fredrik Bergh, riksstyrelseledamot, förtydligar att alla kan nominera till
valberedningen och att det enbart är inför valet av valberedning som de
utsedda distrikten framför nomineringar.
- Anna Hermelin, Östergötland-Holavedens Folkdansring, förtydligar att det
bara handlar om vilka distrikt som ska framföra nomineringen. Alla har
möjlighet att föreslå kandidater till dessa distrikt.
- Ingela Thalén, mötesordförande, föreslår att ordalydelsen i arbetsordningen
för valberedningen förtydligas och istället blir: Nomineringen till
valberedningen samordnas av de tre största distrikten.
- Fredrik Berg, riksstyrelseledamot: Riksstyrelsen är beredd att ändra sitt
förslag i den här riktningen, åt samordning.
- Christer Höglind, Folkdansringen Bohuslän Dal, Leif Andersson, Hallands
distrikt, Christer Wallin, Svenska Folkdansringen Övre Norrland och Gerd
Andersson, Folkdansringen Bohuslän-Dal stödjer alla yrkandet från Ingela
Thalén.
Enligt mötesordförande finns enbart mötesordförandes förslag till beslut som
riksstyrelsen ställer sig bakom.
Mötesordförande frågar om riksstämman kan besluta
att

anta uppdaterad arbetsordning för riksstyrelsen, revisorer och
valberedning med den ändringen när det gäller valberedningen, att
nomineringen samordnas av de tre största distrikten.

Riksstämman beslutar enligt det korrigerade förslaget.
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10.8)

Proposition 2: Antal sektioner, ledamöter och verksamhetsområden
1:e vice riksordförande föredrar propositionen.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

organisera sektioner och Zornmärkessekretariatet med antalet
ledamöter för riksstämmoperioden 2021 – 2022 enligt följande
Barn och ungdom
Dans och musik
Dräkt och slöjd
Zornmärkessekretariatet

att

5 ledamöter
5 ledamöter
3 ledamöter
3 ledamöter

sektioner och arbetsgrupper ska arbeta inom de verksamhetsområden
som finns angivna i verksamhetsplanen

- Anna-Lena Tallander, sammankallande valberedningen, förklarar
resonemanget som föregått förslaget att öka antalet ledamöter i två av
sektionerna.
- Lennart Samuelsson, Folkdansringen Västergötland, undrar över om valen
gäller 2021-2022 eller endast 2022.
1:e vice ordförande svarar att de gäller så snart valen gjorts, alltså även
återstoden av 2021.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
Klockan 12:55 på lördagen meddelar valberedningens sammankallande att det
inte inkommit några nya nomineringar.
Kl 13:00 ajourneras stämman för dagen.
Söndag den 26 september klockan 10:00 hälsar stämmorordörande Lars Thalén
god morgon och förklarar riksstämman för återupptagen.
Närvarokontroll utförs. 47 av 48 ombud är närvarande. Esbjörn Pettersson,
Svenska Folkdansringen Övre Norrland har meddelat förhinder.
Riksordförande tackar för det härliga gensvar vi fick på gårdagens upprop.
Ett stort tack riktas även till Lena Hedborg som drivit projektet med stort
engagemang. Bilder har skickats in och kommer bland annat att visas under
dagens pauser.

Svenska Folkdansringen/Protokoll Riksstämma 2021

Sida 13 (26)

10.9)

Proposition 3: Medlemsavgifter
Rikskassören föredrar propositionen.
Riksstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter under 2023, vilket innebär
165 kronor för barn och ungdomar, till och med det år man fyller 25 år
200 kronor för vuxna, från och med det år man fyller 26 år
400 kronor för stödjande medlemmar.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

medlemsavgifterna per år för 2023 skall vara
165 kr för ungdomar
200 kr för vuxna
400 kr för stödjande medlem

Lennart Samuelsson, Folkdansringen Västergötland, yrkar att åldern för
ungdomar ska anges i propositionen.
Enligt stämmoordförande kan texten i propositionen inte ändras utan
stämmoordförande föreslår att sekreterarna för in det i protokollet, vilket
godtas.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag
10.10) Proposition 4: Avgifter vilande förening och direktansluten organisation
Rikskassören föredrar propositionen om avgifter till vilande förening och
direktansluten förening.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att
att

avgiften för år 2023 skall vara 675 kr för vilande förening
avgiften för direktansluten organisation beslutas av riksstyrelsen i varje
enskilt fall

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag
10.11) Proposition 1: Verksamhetsplan för 2021 – 2025 inklusive budget och
kalendarium
Riksordförande och rikskassören föredrar verksamhetsplanen inklusive budget
och kalendarium.
Verksamhetsplanen 2021-2025 är resultatet av det arbete som gjorts i sektioner
och styrelse. Omfattningen, vilka verksamheter som presenteras, bedöms vara
realistiska i förhållande till den organisation som är satt att genomföra dem.
Naturligtvis finns det visioner och en önskan att nå längre, speciellt vad gäller
att kunna hjälpa våra föreningar i arbetet med att attrahera nuvarande och
potentiella medlemmar. Vi kommer säkert att som vanligt när vi summerar året
få konstatera att vissa delar har vi lyckats med, andra kanske inte.
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Sektionerna presenterar i verksamhetsplanen de mer verksamhetsspecifika
verksamheterna inom sina respektive områden. Den verksamhet som
sektionerna presenterar är ett resultat av den dialog som förs ständigt och
frågan som ställs – vad vill du/ni att vi ska arbeta med? Kurser? En ny
ledarutbildning är på gång, har startat upp redan i form av digitala träffar där
tankar om upplägg presenterats och diskuterats.
Fortsatt arbetar vi med information och kommunikation. Det sker både i form
av tidning och digitala media såsom, webbplatser, Facebook, Instagram och
YouTube.
Avsikten är ett fortsatt samarbeta både nationellt och internationellt.
Samarbeten som handlar om att tillsammans styrka genren inte minst i
relationen med beslutsfattare inom kultursektorn. Samarbeten som också ger
medlemmar möjlighet att delta i seminarier, kurser och stämmor inom landet
och utanför våra gränser.
Service till medlemmar, föreningar, distrikt och riksfunktionärer är en väsentlig
del av arbetet på rikskansliet också fortsättningsvis.
2022 års riksstämma ska bli en del av Riksforum där tanken är att skapa ett
forum, en mötesplats, där vi träffas, gör bokslut, stämmer av riktningen, lär
nytt samt umgås med gamla och nya vänner. Där ska vi kunna känna att vi alla
är en del av ringen – en ring som heter Folkdansringen men som består av så
många olika blommor.
Det har även kring verksamhetsplanen kommit en del frågor som
riksordföranden besvarar kort innan rikskassören tar vid för att presentera den
ekonomiska delen av planen.
Sid 1/Enligt nya förslaget i stadgarna ska det på ordinarie riksstämma
förekomma: ” Fastställande av verksamhetsplan och budget för
nästkommande år samt medlemsavgift för året därefter”.
Vår plan gäller för verksamhetsperioden 2021-2025. Borde stadgarna
justeras?
Svar: Avsikten med att ha en verksamhetsplan över en längre period är att
inte hamna i ett för kort tänkande utan att det vi vet och avser att göra även
år 2 till 5 ska presenteras. Att låsa fem år bedöms inte som realistiskt. Vi har
under många år fått kritik för att vara en organisation som är för trögrörlig.
En låst flerårsplan hjälper definitivt inte oss att verka för en förändring på
den punkten.
Sid 2/Hur vill vi göra det: ”marknadsföra material till musik- och
kulturskolorna”. Hur går detta till? Är det till hela landet? Kan hjälpa till?
Svar: Det kommer att ligga i uppdraget till dem som kommer att arbeta med
utvecklingen av shopen.
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Sid 3/Dans- och musik: Önskat tillägg (där motsvarande finns hos BU):
DoM ska skapa och delta i mötesplatser med svensk folklig kultur som på
olika sätt rör folkdans och folkmusik. Exempel på sådana mötesplatser kan
vara: ledarkursen, DansForum, Polskmärkesuppdansningen, NORDLEK
2024, Zornmärkesuppspelningarna.
Svar: Lägg ett yrkande!
Sid 5/”(f.n. barn och ungdom, folkmusik och kultur och folkdans).” Namnen
på de 3 utskotten är: ”Barn och ungdomsutskottet”, ”Folkmusikutskottet”
och ”Folkdans- och kulturutskottet”.
Kommentar: Tack för informationen.
Sid 5/Riksstyrelsen: ”Riksstyrelsen kommer under stämmoperioden att lyfta
frågon om hur Folkdansringen på bästa sätt kan ta tillvara de möjligheter
som erbjuds inom informationsteknologin” Menas perioden fram till nästa
riksstämma (2022) eller avses hela verksamhetsperioden?
Svar: Detta är en ständigt aktuell fråga. Under den pågående pandemin har
betydelsen och möjligheterna blivit än mer påtaliga och vi avser fortsätta
utnyttja dagens och morgondagens teknik för att nå befintliga och nya
målgrupper. Teknikens betydelse för den framtida administrationen kommer
att finnas på vår dagordning hela stämmoperioden och även därefter.
Sid 6/Centrala avtal: ” med STIM och med SAMI” Ta med STIM och
SAMI i förkortningslistan.
Svar: Lägg ett yrkande!
Sid 6/Shop: Denna verksamhet kallas på andra ställen ”förlag”. Vore bra att
förtydliga.
Svar: Beskrivningen på sidan 8. Förlaget ska arbetas bort och ersättas med
shop då förlag är missvisande.
Det är en felaktig uppgift i kalendariet om Polskmärkesuppdansningen
Svar: Uppdansningen sker 2022 i Jämtland – Härjedalen. Kalendariet
kommer att uppdateras.
Rikskassören föredrar budgeten och svarar därefter på de frågor som
inkommit om budgeten.
Sid 7/Budget: Vad är skillnaden till den stora skillnaden i medlemsavgift
2022 och 2023?
Vad är bakgrunden till att man tror att intäkterna för medlemsavgifterna
2023 ska öka med drygt 200 000 kr jämfört med 2022 när man samtidigt
föreslår att medlemsavgiften ska vara oförändrad 2023?
Svar: Intäkterna för medlemsavgifterna är beräknade utifrån det förslag som
riksstyrelsen la vid förra årets stämma. Detta förslag fick inte gehör utan det
beslutades om en högre höjning av medlemsavgiften än vad riksstyrelsen
föreslagit.2023 medlemsavgifter är beräknade efter riksstyrelsens förslag till
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medlemsavgifter för 2023.
Vi tycker att det är svårt att jämföra budgeten 2022 med budgeten 2023 då
man har valt att inte använda samma benämningar/uppdelning. Det hade
även varit bra om budgeten för 2021 varit med också.
Svar: Riksstyrelsen har valt att justera presentationen av budgeten så att det
ska bli lättare att jämföra de olika posterna med verksamhetsplanen.
På vilken rad redovisas personalkostnaden för Hembygdens redaktör?
På vilken rad redovisas kostnaden för Hembygden?
Svar: Hembygdens kostnader, såsom lön/distribution/med mera, är
summerade under information och kommunikation. Majoriteten av
kostnaden för information och kommunikation är för Hembygden.
På sida 7 står det under rubriken Budget 2022 ”Beslutad av Riksstämman
2021” Ska det stå 2020?
Svar: Det ska stå 2020.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att
att

anta verksamhetsplan 2021 – 2025
anta budget 2023

- Leif Andersson, Hallands distrikt, undrar över skillnaden i budgeterad
kostnad mellan riksforum 2022 och 2023?
- Jonas Kedenius, Folkdansringen Skåne-Blekinge, yrkar på att bägge
budgetårens siffror ställs upp på samma sätt, men accepterar svaret att det
kommer att bli så under kommande år och drar tillbaka sitt yrkande.
- Magnus Ewaldz, Folkdansringen Göteborg, yrkar på tillägg under DoM:
Sektionen ska skapa och delta i mötesplatser för svensk folklig kultur som
på olika sätt rör folkdans och folkmusik. (Exempelvis polskmärkesuppdansningen, zornmärkesuppspelningen, NORDLEK 2024).
- Rikskassör gör ett förtydligande kring vad som varit brukligt att specificera i
bokslut respektive budget samt att upplägget fortsättningsvis kommer att se
likadant ut för varje år (att alla ändringar kräver inkörstid). Hon svarar också
på Leif Andersson fråga om varför olika riksforum kan få olika kostnader
budgeterade och berättar om hur kostnaderna för Hembygden fördelas och
under vilka poster de redovisas.
- Riksordförande meddelar att riksstyrelsen accepterar det tillägg Magnus
Ewaldz yrkat på.
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Mötesordförande frågar om riksstämman vill besluta enligt riksstyrelsens
förslag
att

anta verksamhetsplan 2021-2025.

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
Mötesordförande frågar om riksstämman vill besluta enligt tilläggsyrkandet
om tillägg i texten under Dans o Musik från Magnus Ewaldz, Folkdansringen
Göteborg.
Riksstämman beslutar enligt yrkandet från Magnus Ewaldz, Folkdansringen
Göteborg.
Mötesordförande frågar om riksstämman vill besluta enligt riksstyrelsens
förslag
att

anta budget 2023.

Riksstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Stämmoordförande Lars Thalén lämnar över till Ingela Thalén.

§ 11

1)

Val av riksstyrelse
Valberedningens förslag föredras av valberedningens sammankallande AnnaLena Tallander.
Rikskassör
Valberedningen föreslår riksstämman besluta
att

välja Inga Cederberg, Folkdansgillet Kedjan

omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
2)

4 ledamöter
Valberedningen föreslår riksstämman besluta
att

välja
Fredrik Bergh, Folkdansgillet Kedjan
Marianne Halling, Malmö Folkdansare
Elisabeth Liby, Dräkt och Slöjd
Magdalena Nilsson, Barn och Ungdom

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
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§ 12

1)

Val av sektioner
Valberedningen föreslår riksstämman besluta val av ledamöter i respektive
sektion, sammankallande och styrelseledamot i riksstyrelsen enligt nedan:
Val av ledamöter i sektionerna
Barn- och ungdomssektionen
Magdalena Nilsson, Säters folkdansgille
Nathali Willman, Malmö Folkdansare
Kim Siebeneicher, Hembygdsgillet i Malmö

omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Dans- och musiksektionen
Royan Karlsson, Hällaryds Hembygdsgille
Cecilia Lindqvist, Slagsta Gille
Henrike Wesp, Björksta folkdanslag

omval 2 år
nyval 2 år
nyval 1 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Dräkt- och slöjdsektionen
Elisabeth Liby, Kulturföreningen Fyrisgillet

omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

2)

Sammankallande i sektionerna
Barn och Ungdom:
Magdalena Nilsson
Dräkt och Slöjd:
Elisabeth Liby

nyval 2 år
omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
3)

§ 13

Sektionernas styrelseledamot i riksstyrelsen
Mötesordförande konstaterar att dessa poster redan är valda under punkten 11.2
Val av revisor och suppleant
Valberedningen föreslår att till revisor och revisorssuppleant på två år välja:
Ordinarie: Anders Åström, Kulturella Föreningen i Örebro
Suppleant: Elisabeth Nord, Linderöds Folkdanslag

omval 2 år
nyval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
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§ 14
1)

Val av ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
Sekreterare
Valberedningen föreslår att till sekreterare i Zornmärkesnämndens sekretariat
välja:
Anders Ewaldz, Folkdanssällskapet National

omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
2)

Ledamot
Valberedningen föreslår att till ledamot i Zornmärkesnämndens sekretariat
välja:
Anders Wedlund, Östersunds Folkdansgille

omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
§ 15

Val av valberedning
Två ledamöter
Lena Hällstrand, Folkdansgillet Kedjan
Siv Ohlsson, Linderöds Folkdanslag

omval 2 år
omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Stämman ajourneras för paus klockan 10:50 och återupptas klockan 11:00.
Under pausen visas ett bildspel som visar vad som hände i Sverige under
gårdagen på eftermiddagen.
§ 16

Riksstyrelsens och distriktens information
Magnus Ewaldz, Folkdansringen Göteborg hälsar välkommen till BARNLEK
2023 den 12 – 15 juli i Lerum.
Ingela Thalén tackar för förtroendet att leda riksstämman tillsammans med
Lars Thalén. Därefter överlämnar hon formellt ordförandeskapet till
riksordförande Hans Hjelm.
Riksordförande tackar för deras insats.
Magdalena Nilsson, Barn- och Ungdomssektionen, informerar om barnläger i
Linköping. Anmälan är fortfarande öppen.
I samband med lägret kommer de 8 anmälda stipendiaterna träffas för första
gången.
En julkalender förbereds där de önskar få in videoklipp som kan användas till
julkalendern.
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Elisabeth Liby, Dräkt- och slöjdsektionen, berättar att sektionen har fått skjuta
upp planerade kurser. Planering pågår för att kunna återstarta kursverksamheten nästa år.
Lena Hedborg, (återstartprojekt/eldsjälsmöte), framför ett stort tack till alla
som har ställt upp under denna helg och visat upp sig.
Marianne Halling, en inspirationsföreläsning med Magnus Blixt för ledare
anordnas den 10 oktober. Återstart av verksamheten kommer bland annat att
avhandlas.
Budkaveldansen ska startas upp igen.
Annika Emanuelsson, Dans- och Musiksektionen, informerar om att tre digitala
träffar är inplanerade under hösten, den första redan nu på tisdag. Då diskuteras
hur vi startar upp våra verksamheter igen.
Dansledarutbildningen startar tillsammans med barn och ungdomssektionen.
Del 1 genomförs den 13 - 14 november och del 2 i januari. Många är redan
anmälda, men det finns fler platser.
Elisabeth Lindholm informear om Havleikur (Färöarna). Om man önskar bo på
hotell behöver man boka det redan nu. Sverige har 75 säkra platser och 130 har
lämnat intresseanmälan. Elisabeth har frågat om vi kan få fler platser. Om vi
skickar ungdomar på lägret innan kommer dessa inte ingå i de 75 enligt ovan,
om de stannar kvar. Meddela Anna-Lena på kansliet om era ungdomar önskar
stanna kvar om de är med på ungdomslägret. Deltagaravgiften meddelas i
november.
Leif Andersson hälsar oss välkommen till riksstämman och riksforum den
17 - 18 september 2022 i Halmstad. Han berättar också att de har tjuvstartat
med dans på Tjolöholm, vilket vi kommer att kunna genomföra på vår träff
som sker i Tylöbäck.
Inga Cederberg, jubileumskommittén, uppmanar oss att åka till Stockholm den
26 – 28 maj 2022 för att fira vårt 100-årsjubileum.
Riksordförande påminner distrikten om att skicka in information till tidigare
nämnd mejl-adress.
Inga övriga frågor föreligger.
§ 17

Avtackningar
Riksordförande avtackar de avgående riksfunktionärerna Ewa Åhlén, Dansoch Musiksektionen, och Ann-Britt Bäckström Pettersson, revisorssuppleant.
Därefter avtackar han presidiet och övriga funktionärer för det digitala mötet
samt alla ombud, övriga medlemmar och riksfunktionärer för givande
diskussioner.
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§ 18

Riksstämmans avslutning
Riksordförande avslutar:
”Det är nu dags att avsluta årets riksstämma. Vi har fått höra många kloka ord
och har nu enats om ramarna för den pågående och kommande verksamheten.
Jag ser fram emot den återstart av verksamhet som påbörjats, tänk vad många
som var engagerade i gårdagens aktiviteter – på olika platser i landet men med
det gemensamma målet – nu kör vi igen. Vi har alla olika förutsättningar,
förutsättningar som varierar på var i landet vi har verksamhet, vad som känns
tryggt för var och en och många andra faktorer. Det viktiga är ändock
budskapet att komma igång igen och nu finns det många goda exempel att
kopiera. Ingen kan göra allt med alla kan göra något.
Riksorganisationen kommer att fortsätta arbetet med att på olika sätt försöka
stimulera föreningar och eldsjälar så att vi får en återstart. Det kommer att ske i
olika former. Närmast i tiden om jag minns rätt är inspirationsföreläsningen
den 10 oktober. Senare i oktober är det dags för Riksbarnläger och en ny
omgång av Stipendiatutbildningen drar igång. Dansledarutbildningen startar.
När vi sedan kommer in i 2022 är det mycket på gång, kurser, seminarier,
jubileumsfest och mycket annat.
När vi nu skiljs åt hoppas jag att ni ute i era distrikt också har massor på gång
och detsamma gäller naturligtvis även alla föreningar. Kom också ihåg att ta
hjälp av Kulturens i den mån de kan stötta olika arrangemang och
verksamheter. Notera det speciellt riktade stöd för återstart som Kulturens
regioner informerade om under den gångna veckan.
Inte är vi nere för räkning.
Jag är tuffare än somliga tror", sa Mowgli i Djungelboken. Hur tuff är du?
Tillräckligt för att anta utmaningen att återstarta och expandera vår
verksamhet? – Hur svårt kan det va?
Tack för förtroendet! Härmed förklarar jag 2021 års riksstämma för avslutad.”

Vid protokollet:
Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Petra Gunnarsson
Stämmosekreterare

Tord Nilsson
Stämmosekreterare

Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Helen Samuelsson
Stämmosekreterare
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Justerat:
Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Hans Hjelm
Riksordförande
§ 1 - 5, § 16 - 18

Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Ingela Thalén
Stämmoordförande
§ 6 - 15

Lars Thalén
Stämmoordförande
§ 6 - 15

Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Audfrid Lein-Nilsson
Protokolljusterare

Ingela Lif-Ahlström
Protokolljusterare
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Bilaga 1
Nr

Förnamn

Ombud
1
Gerd
2
Christer
3
Ingela
4
Roland
5
Elisabeth
6
Maria
7
Magnus
8
Lena
9
Åsemi
10
Roland
11
Ulla
12
Staffan
13
Ulla-Britt
14
Torbjörn
15
Leif
16
Audfrid
17
Harriet
18
Peter
19
Jonas
20
Robert
21
Ingrid
22
Sven-Erik
23
Emma
24
Michael
25
Ann-Lis
26
Britta
27
Åsa
28
Eva-Britt
29
Matilda
30
Anders
31
Lennart
32
Karin
33
Yvonne
34
Claes-Håkan
35
Leif
36
Gunnar
37
Ann
38
Sture
39*
Esbjörn
40
Christer
41
Annalisa
42
Billy

Efternamn

Distrikt

Andersson
Höglind
Lif-Ahlström
Berg
Lindholm
Åkerheden
Ewaldz
Hedborg
Byström
Forsberg
Chronvall
Dackman
Andersson
Brännlund
Johansson
Lein-Nilsson
Malander
Dunemark
Kedenius
Rosberg
Tholander
Arvidsson
Karlsson
Lindberg
Olsson
Svensson
Thulin
Wernborn
Andreasson
Brissman
Samuelsson
Björklund-Johnsson
Lindbäck
Jansson
Andersson
Igerud
Heselius
Ståhle
Pettersson
Wallin
Johansson
Johansson

Folkdansringen Bohuslän-Dal
Folkdansringen Bohuslän-Dal
Folkdansringen Bohuslän-Dal
Folkdansringen Dalarna
Folkdansringen Dalarna
Folkdansringen Dalarna
Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Hälsingland
Folkdansringen Hälsingland
Folkdansringen i Uppland
Folkdansringen i Uppland
Folkdansringen i Örebro län
Folkdansringen i Örebro län
Folkdansringen i Örebro län
Folkdansringen Jämtland-Härjedalen
Folkdansringen Jämtland-Härjedalen
Folkdansringen Skåne-Blekinge
Folkdansringen Skåne-Blekinge
Folkdansringen Skåne-Blekinge
Folkdansringen Skåne-Blekinge
Folkdansringen Småland-Öland
Folkdansringen Småland-Öland
Folkdansringen Småland-Öland
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Västergötland
Folkdansringen Västergötland
Folkdansringen Västergötland
Folkdansringen Ångermanland
Folkdansringen Ångermanland
Gästriklands Folkdansring
Hallands distrikt
Hallands distrikt
Svenska Folkdansringen Medelpad
Svenska Folkdansringen Medelpad
Svenska Folkdansringen Övre Norrland
Svenska Folkdansringen Övre Norrland
Sörmländska Folkdansringen
Sörmländska Folkdansringen
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43
44
45
46
47
112

John
Carola
Rolf
Lena
Anna
Ylva

Berg
Sandberg
Eriksson
Gunnarsson
Hermelin
Ewaldz

Värmländska Folkdansringen
Värmländska Folkdansringen
Östergötland-Holavedens Folkdansring
Östergötland-Holavedens Folkdansring
Östergötland-Holavedens Folkdansring
Folkdansringen Göteborg

Riksfunktionärer
101
Hans
Hjelm
102
Marianne
Halling
103
Marlene
Jonsson
104
Inga
Cederberg
105
Maria
Hageström
106
Jimmy
Persson
107
Elisabeth
Liby
108
Fredrik
Bergh
109
Lena
Elmberg
110
Agneta
Södersten
111
Anders
Åström
112
Ylva
Ewaldz
113
Magdalena Nilsson
114** Nathali
Willman
115
Annika
Emanuelsson
116
Karin
Edlund
117
Thomas
Johansson
118
Lena
Hällstrand
119
Siv
Ohlsson
120
Anna-Lena Tallander
121** Jane
Åberg

Riksordförande
1:e vice Riksordförande
2:e vice Riksordförande
Rikskassör
Riksstyrelseledamot, Barn och ungdom
Riksstyrelseledamot, Dans och Musik
Riksstyrelseledamot, Dräkt- och Slöjd
Riksstyrelseledamot
Riksstyrelseledamot
Riksstyrelseledamot
Revisor Folkdansringen
Sektionsledamot Barn- och ungdom
Sektionsledamot Barn- och ungdom
Sektionsledamot Barn- och ungdom
Sektionsledamot Dans- och musik
Sektionsledamot Dräkt- och slöjd
Sektionsledamot Dräkt- och slöjd
Valberedningen
Valberedningen
Sammankallande Valberedningen
Valberedningen

Funktionärer/personal
(115) Annika
Emanuelsson
301
Petra
Gunnarsson
(109) Lena
Elmberg
302
Sofia
Hjelm
303
Lelle
Jonsson
304
Anna-Lena Lavén
305
Cecilia
Lindqvist
(113) Magdalena Nilsson
306
Tord
Nilsson
307
Helen
Samuelsson
308
Ingela
Thalén
309
Lars
Thalén

IT-Support
Mötessekreterare
Ansvarig riksstämman
IT-support
IT-support
Zoommoderator
IT-Support
Chattansvarig
Mötessekreterare
Mötessekreterare
Mötesordförande
Mötesordförande
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Övriga deltagare
401
Elisabet
Johansson
402
Anita
Lindqvist
* Deltog enbart lördag
** Deltog enbart söndag
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