Riksstämma 2022
Nomineringsunderlag

Till Riksstämman
Riksstyrelsen nominerar:
Presidium:
Ordförande
Ordförande
Sekreterare
Sekreterare
Sekreterare
Sekreterare
Justerare
Justerare
Valberedningen nominerar:
Riksstyrelsen
Riksordförande
Rikskassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Hans Hjelm
Inga Cederberg
Fredrik Bergh
Lena Elmberg
Marianne Halling
Sture Ståhle
Elisabeth Liby
Magdalena Nilsson
Jimmy Persson
Agneta Södersten

Omval, 2 år
Kvarstår, 1 år
Kvarstår, 1 år
Omval, 2 år
Kvarstår, 1 år
Nyval, 2 år
Omval, 2 år
Omval, 2 år
Omval, 2 år
Omval, 2 år

Dans och musiksektionen
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sammankallande

Annika Emanuelsson
Royan Karlsson
Cecilia Lindqvist
Jimmy Persson
Marie Lindström
Jimmy Persson

Omval, 2 år
Kvarstår, 1 år
Kvarstår, 1 år
Omval, 2 år
Nyval, 2 år
Omval, 2 år

Ylva Ewaldz

Omval, 2 år
Fyllnadsval, 1 år
Omval, 2 år
Kvarstår, 1 år
Kvarstår, 1 år
Omval, 2 år

Barn och ungdomssektionen
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sammankallande

Magdalena Nilsson
Kim Siebeneicher
Nathali Willman
Magdalena Nilsson

Sida 1 av 21

Riksstämma 2022
Nomineringsunderlag

Dräkt och slöjdsektionen
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sammankallande

Karin Edlund
Thomas Johansson
Elisabeth Liby
Elisabeth Liby

Omval, 2 år
Fyllnadsval, 1 år
Omval, 2 år
Omval, 2 år

Revisorer
Revisor
Revisor
Suppleant
Suppleant

Hans Andersson
Anders Åström
Krister Edgren
Elisabeth Nord

Omval, 2 år
Kvarstår, 1 år
Nyval, 2 år
Kvarstår, 1 år

Zornmärkesnämndenssekretariat
Ordförande
Andreas Svensson
Sekreterare
Anders Ewaldz
Ledamot
Anders Wedlund

Nyval, 2 år
Kvarstår, 1 år
Kvarstår, 1 år

Distrikten nominerar:
Valberedningen
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sammankallande

Kvarstår, 1 år
Kvarstår, 1 år
Ny/Omval, 2 år
Ny/Omval, 2 år
Ny/Omval, 2 år

Lena Hällstrand
Siv Ohlsson
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Presentation av kandidater:
Kandidat: Hans Andersson
Förening: Söderringen
Uppdrag
Förening: vice ordförande och delansvarig för
våra träningar och kurser
Distrikt:
Riks: Revisor
Kandiderar som: Revisor
Övrigt:
Vad är viktigt för dig i
styrelsearbetet/sektionsarbetet?
Vilken vision har du för Folkdansringens
framtid?
Kandidat: Krister Edgren
Förening: Folkdansgillet Kedjan
Uppdrag
Förening: Sedan några år tillbaka är jag
sektionsansvarig för Folkdansgillet KEDJANs
Sångsektion (vår kör Folkpust), för ca 10 år
sedan var jag kassör i Kedjan under några år
och tidigare sekreterare / ledamot i styrelsen.
Distrikt: Revisorssuppleant i Folkdansringen
Stockholm distrikt.
Riks:
Kandiderar som: Revisor suppleant
Övrigt:
Vad är viktigt för dig i
styrelsearbetet/sektionsarbetet?
Viktigt i sektions / styrelsearbete tycker jag
handlar om att samarbeta, jobba tillsammans i
stort och smått - såklart ska det finnas
tydlighet i ansvarsområden, men det är viktigt
att jobba tillsammans.
Vilken vision har du för Folkdansringens
framtid?
Jag vill ju att svensk folkdans / folkkultur ska
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kunna leva vidare i vårt moderna och globala
samhälle. Så att nå ut till fler personer i vårt
samhälle är en viktig uppgift för
Folkdansringen.
Kandidat: Karin Edlund
Förening: Leksands Folkdanslag
Uppdrag
Förening:
Distrikt:
Riks:
Kandiderar som: Ledamot i Dräkt och
slöjdsektionen
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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Kandidat: Lena Elmberg
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:
Kandiderar som: Ledamot i Riksstyrelsen/2:e
vice riksordförande
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.
Kandidat: Annika Emanuelsson
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
Kandiderar som: Ledamot i Dans och
musiksektionen
Övrigt:
Vad är viktigt för dig i
styrelsearbetet/sektionsarbetet?
Ge förutsättningar för att sprida kunskap om
dans och musik genom olika kurser och
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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!
Kandidat: Ylva Ewaldz
Förening: Fdl National
Uppdrag
Förening: Dansledare och valberedare
Distrikt: Programgrupp BARNLEK 2020
Riks: Barn- och Ungdomssektionen och
Svenska Folkdansringens representant i
Nordleks Barn och ungdomsutskott.
Kandiderar som: Ledamot i Barn och
ungdomssektionen
Övrigt:
Vad är viktigt för dig i
styrelsearbetet/sektionsarbetet?
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.
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Vilken vision har du för Folkdansringens
framtid?
Folkdansringens verksamhet skall bli
uppskattad och eftertraktad som den
människovänliga kulturyttringen den är. Både i
fråga om bevarande av kulturarv men också i
fråga om social hållbarhet där vi erbjuder en
gemenskap med lustfylld fysisk träning och
gemensamt skapande av estetiska uttryck i
form av sång, musik, dans, sniderier, sömnad
mm. Jag tror alla människor mår bra av att
skapa tillsammans.

Kandidat: Hans Hjelm
Förening: Tranås Hembygdsgille
Uppdrag
Förening: ordförande och dansledare
Distrikt:
Riks: ordförande sedan 2016
Rikskassör 2006-2016
Regionrepresentant Götaland 2004-2006
Kandiderar som: Ordförande i Riksstyrelsen
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.
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Kandidat: Thomas Johansson
Förening: Borås Hembygdsgille
Uppdrag
Förening:
Distrikt:
Riks: ledamot i dräktsektionen
Kandiderar som: Fyllnads val Ledamot i
Dräkt och slöjdsektionen
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.
Kandidat: Elisabeth Liby
Förening: Kulturföreningen Fyrisgillet
Uppdrag
Förening:
Riks: ledamot i dräkt och slöjdsektionen från
2006 –
Sammankallande i dräkt och slöjdsektionen
2018 Riksstyrelserepresentant 2010 –
Kandiderar som: Sammankallande i Dräkt
och slöjdsektionen. Omval som ledamot i
Dräkt och slöjdsektionen samt ledamot i
Riksstyrelsen.
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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.

Kandidat: Marie Lindström
Förening: Avesta fdg, Hörkens
bygdedansare, Stora Tuna fdg
Uppdrag
Förening: Sekreterare (Avesta fdg), tidigare
dansledare och ledamot i styrelsen
(Fyrväpplingen). I Stora Tuna som är min
ursprungliga förening har jag varit barn och
ungdomsledare från 1979-1984 samt från
1996-2016. De flesta av dessa år var jag
även med i styrelsen. Och i ca 10 av de
senare åren har jag också varit dansledare
för vuxna.Det händer att jag "gästspelar"
som ledare nu med.
Distrikt:
Riks:
Kandiderar som: Ledamot i Dans och
musiksektionen
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Övrigt:
Vad är viktigt för dig i
styrelsearbetet/sektionsarbetet?
Jag tycker att det är viktigt att ha en vision
att arbeta mot, att sätta upp mål och
delmål och göra planer för hur man ska nå
dessa.
Att samarbeta och kunna fatta
gemensamma beslut och att våga omarbeta
dessa tillsammans när så krävs.
Det är också viktigt med en sådan
transparens och kommunikation att alla
medlemmar förhoppningsvis kan känna
delaktighet och viljan att jobba mot den
gemensamma visionen.
Vilken vision har du för Folkdansringens
framtid?
Det absolut viktigaste för folkdansringen
tycker jag är en föryngring! Jag tycker att
det är fantastiskt att vi har en
generationsöverskridande verksamhet, men
jag tror att vi ibland måste våga ordna
något för specifika åldersgrupp även bland
vuxna.
Jag tror också på uppsökande verksamhet.
Vi behöver nog oftare synas där det redan
finns ett visst intresse för vår typ av
verksamhet t.ex på spelträffar eller på
andra danstillställning. Jag tycker också att
integrationen av alla nyanlända är viktig
och tror att vi skulle kunna hitta många
dans, spel och dräkt intresserade i dessa
grupper.
Sist men inte minst vill jag att vi alla ska få
njuta av dansglädjen och få visa andra hur
roligt vi kan ha tillsammans.
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Kandidat: Magdalena Nilsson
Förening: Säters folkdansgille
Uppdrag
Förening: Styrelseledamot
Distrikt: Vice ordförande
Riks:
Kandiderar som: Sammankallande i Barn och
ungdomssektionen. Omval som ledamot i Barn
och ungdomssektionen samt ledamot i
Riksstyrelsen.
Övrigt:
Vad är viktigt för dig i
styrelsearbetet/sektionsarbetet?

Vilken vision har du för Folkdansringens
framtid?
Jag vill möjliggöra att barn och ungdomar har
möjlighet att mötas och knyta kontakter där
dans-, musik- och slöjdglädje finns.
Allt detta vill jag ge ledare till barn- och
ungdomar också samt få inspirationspåfyllning
och idéutbytesmöjligheter.
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Kandidat: Jimmy Persson
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
Kandiderar som: Ledamot och
sammankallande i Dans och musiksektionen
samt Ledamot i Riksstyrelsen
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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Kandidat: Andreas Svensson
Förening: Wadköpings folkdansgille
Uppdrag
Förening: Från 1999 när jag flyttade till
Örebro var jag spelledare åt spelgänget i
Wadköpings folkdansgille ett tiotal år.
Distrikt: En period var jag med i barn- och
ungdomssektionen i distriktet i Skåne.
Riks:
Övriga uppdrag: Som ordförande i Örebro
Läns Folkmusikförbund var det också flera
samarbeten med folkdanslagen i länet årligen
i de spelmansstämmor och andra
arrangemang som vi bedrev då. Sen dess har
jag varit med i olika diskussions- och
utvecklingssammanhang mellan SSR och
Folkdansringen när jag var med i SSRstyrelsen. Och det roligaste uppdraget på
senare år har nog varit att delta i den enorma
planeringsapparaten NORDLEK i Falun, där jag
var musikansvarig. Har ibland anlitats för att
hålla kurs i hantverket att söka pengar. Är
också musikarrangör i olika sammanhang,
ofta tillsammans med folkdans- polskedans
eller i samband med andra kulturuttryck.
Spelar idag i fyra-fem olika konstellationer till
dans och konsert.
Kandiderar som: ordförande i
Zornsekretariatet
Övrigt:
Vad är viktigt för dig i
styrelsearbetet/sektionsarbetet?
Det viktigaste är att man själv och som grupp
har roligt och känner att man kan bidra till de
gemensamma målen. Och att ramen för
ansvaret är tydligt och klart för alla. Varje
styrelse eller annan konstellation med ett
gemensamt mål behöver ha deltagare som är
bra på olika saker. Alla kan inte vara
vildhjärnor eller administratörer. Det är också
betydelsefullt att man kan delta i
styrelsearbete på sina egna villkor. Det
behöver finnas flera former för möten -
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helgrupp, mindre grupp, muntligt, skriftligt,
ses på olika platser och att olika deltagare i
gruppen drar i olika frågor eller projekt.
Vilken vision har du för Folkdansringens
framtid?
Att Folkdansringen på kreativa sätt gör sig
relevant i fler publika sammanhang utan att
ge avkall på vad man står för som förening.
Jag tror att Folkdansringen skulle ha glädje av
att i större omfattning synas och verka i
oväntade sammanhang och samarbeta med
organisationer som har åtminstone delvis
samma mål.
Kandidat: Sture Ståhle
Förening: Alnö folkdansgille
Uppdrag
Förening: Ordförande 2012-2017, 2019Distrikt: Ledamot i distriktsstyrelsen 2019Riks:
Kandiderar som: styrelse ledamot
Övrigt:
Vad är viktigt för dig i
styrelsearbetet/sektionsarbetet?
Att öka engagemanget i organisationen och
för att öka engagemanget i den egna
föreningen och organisationen gäller det att
som ledare eller förtroendevald skapar rätt
förutsättningar för dem som vill engagera sig
Vilken vision har du för Folkdansringens
framtid?
"För folkdansen i tiden". Den uppgift vi står
inför är att bredda intresset för den gamla
folklig kulturen men också att se till att det är
en levande kultur. Vi måste bevara rötterna
men det är inte en kultur som bara ska
höra hemma på museum.
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Kandidat: Agneta Södersten
Förening: Enköpings Folkdansgille
Uppdrag
1969 började jag som ledare och har varit
dansledare i många år. Dansat med barn,
ungdomar och vuxna, samt elever inom
särskolan. Som 10-åring började jag dansa i
Kulturföreningen Fyrisgillet och är sedan
många år verksam i Enköpings Folkdansgille.
Ett litet inhopp har det varit i Österby
Folkdanslag. Styrelseuppdrag i de föreningarna
samt inom Upplands Distrikt har jag haft under
olika perioder.
Förening: ordförande
Distrikt: styrelse ledamot
Riks:
Kandiderar som: Ledamot i Riksstyrelsen
Övrigt:
Vad är viktigt för dig i
styrelsearbetet/sektionsarbetet?
Att vi är ett gemensamt VI i organisationen,
där vi tillsammans arbetar för att vi ska
behålla de medlemmar vi har, vända trenden
och bli fler. Förutsättningarna stärks nu när vi
på allvar kan ses på riktigt igen. Samverkan
med andra organisationer och föreningar är en
viktig kugge i hjulet.
Viktigt för mig personligen är att fortsätta
arbetet med vårt referensbibliotek samt arbeta
med och marknadsföra Folkdansringens Shop.
Vilken vision har du för Folkdansringens
framtid?
Att vi med gemensamma krafter ska ha kvar
den verksamhet vi har. Med den i botten ska vi
kunna fånga fler barn och ungdomar. Med
bredd på verksamhet inom dans, musik, dräkt
och slöjd blickar vi framåt och har en bra
verksamhet inom föreningar och distrikt. Det
ger oss också en möjlighet att fortsätta glädja
den publik som vill ta del av de uppvisningar
som vi erbjuder under delar av året.
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Funktionärer som kvarstår:
Ledamot i Riksstyrelsen
Namn: Fredrik Bergh
Förening: Fdg Kedjan
Uppdrag
Förening: ordförande, 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)
Rikskassör
Namn: Inga Cederberg
Förening: Fdg Kedjan
Uppdrag
Förening:
Distrikt: Revisor
Riks: Rikskassör

Sekreterare i
Zornmärkesnämndenssekretariat
Namn: Anders Ewaldz
Förening: fds National
Uppdrag
Förening:
Distrikt: Hemsideansvarig:
Underhålla och utveckla hemsidan för
Göteborgs distrikt
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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.
Ledamot i Riksstyrelsen/1:e vice
riksordförande
Namn: Marianne Halling
Förening: Malmö Folkdansare
Uppdrag
Förening: dansledare
Distrikt: ordförande
Riks: 1:e vice ordförande

Ledamot i Valberedningen
Namn: Lena Hällstrand
Förening: Fdg Kedjan
Uppdrag
Förening:
Distrikt: ledamot i Dans och musik sektionen
Riks: ledamot i valberedningen,
Projektgruppen för Dans och
Spelmansstämman i Kungsträdgården
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Ledamot i Dans och musiksektionen
Namn: Royan Karlsson
Förening: Hällaryds Hembygdsgille
Uppdrag
Förening: Ordförande sedan mitten av 80talet. Under många år har jag varit
dansledare och ordförande i
uppvisningssektionen.
Distrikt: Kassör, Suppleant och ledamot i
"Dans och musiksektionen"
Riks:
Ledamot i Dans och musiksektionen
Namn: Cecilia Lindqvist
Förening: Slagsta Gille
Uppdrag
Förening: Dansare och fiolspelman.
Tidigare har jag varit dansledare för
både barn och vuxna, lett
gammeldanskurser samt varit
styrelseledamot. Idag varvar jag dansen
med att spela till dansträningarna och är
aktiv i Musik- och stämmosektionen,
samt ingår i gruppen som förvaltar
föreningens dräktgarderob.
Distrikt: Ofta dansledare under
Stockholms distrikts gemensamma
dansaktiviteter, samt på begäran i
några av distriktets olika föreningar.
Riks: Ledamot i Dans- och
musiksektionen.
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Revisor suppleant
Namn: Elisabeth Nord
Förening: Linderöds Folkdanslag
Uppdrag
Förening:
Distrikt:
Riks:

Ledamot i Valberedningen
Namn: Siv Ohlsson
Förening: Linderöds Folkdanslag
Uppdrag
Förening: Revisor
Distrikt: Kassör och sammankallande i
Skånedagsgruppen
Riks: Valberedningen från hösten 2020
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Ledamot i Barn och ungdomssektionen
Namn: Kim Siebeneicher
Förening: Hembygdsgillet i Malmö
Uppdrag
Förening: Kassör & Dansledare för
nybörjarkurs
Distrikt:
Riks:

Ledamot i
Zornmärkesnämndenssekretariat
Namn: Anders Wedlund
Förening: Östersunds Folkdansgille
Uppdrag
Förening: Informationsansvarig samt
registeransvarig i föreningen
Distrikt: Webbansvarig
Riks: ledamot i Zornmärkesnämndens
sekretariat
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Ledamot i Barn och ungdomssektionen
Namn: Nathali Willman
Förening: Malmö Folkdansare
Uppdrag
Förening: Dansledare för ungdomslaget,
sektionsledare för barn- och
ungdomssektionen, ledamot i styrelsen
Distrikt:
Riks:

Revisor
Namn: Anders Åström
Förening: Kulturella Föreningen i Örebro
Uppdrag
Förening:
Distrikt:
Riks:
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