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Protokoll

§1

Riksstämmans öppnande
Folkdansringens riksordförande Hans Hjelm hälsar alla (ombud,
stämmoordföranden och övriga deltagare – medlemmar, personal och
riksfunktionärer) hjärtligt välkomna till Svenska Folkdansringens riksstämma
2022 och riktar ett varmt tack till Hallands distrikt för att de står värdar för
denna stämma, den första fysiska stämman efter två år av digitala stämmor.
Riksordförande förklarar 2022 år riksstämma öppnad.

Riksstämman hedrar de avlidna med en tyst minut.
Meddelanden
Riksordförande informerar om praktiska detaljer för stämmans program och
förhandlingar. Förslag, yrkanden och eventuella reservationer ska lämnas
skriftligen. Endast skriftliga framlagda förslag ställs under proposition. Inlägg
sker vid talarstolen. Allt som sägs kommer att spelas in, inspelningen raderas
efter att protokollet justerats.
Stämmans värdar, Rose-Marie Heimler och Sven Torin, presenteras och
informerar om praktiska detaljer.

§2

Riksstämmans behöriga utlysande
1:e vice riksordförande Marianne Halling hälsar stämman och föredrar därefter
riksstämmans behöriga utlysande.
I Svenska Folkdansringens stadgar (§ 6 mom. 6) står det ”Kallelse till ordinarie
riksstämma ska sändas till anslutna föreningar och distrikt minst sex månader i
förväg. Enligt praxis annonseras kallelsen i Hembygden. Kallelsen finns i nr 1
som utkom 2022-03-11 Därefter har det skrivits om riksstämman i Nyhetsbrev
och e-post direkt till distrikten samt på sociala medier.
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.
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Parentation
Riksordförande håller parentation för de medlemmar som lämnat oss under det
gångna året och nämner vid namn dem som genom åren tilldelats
Folkdansringens förtjänsttecken i guld: Ingemar Strid, Stig Larsson, Severin
Mazetti, Leif Johansson och Britt-Mari Nord.

§3

Upprop, fastställande av röstlängd
1:e vice riksordförande läser upp röstlängden. Ombuden ställer sig upp efter
hand som deras namn läses upp.
32 av 32 anmälda ombud är närvarande. Ombudslista bifogas, bilaga 1.
Därefter presenteras som grupper även stipendiater, sektioner, revision och
valberedning.
1:e vice riksordförande föreslår riksstämman
att

fastställa röstlängden.

§4

Fastställande av föredragningslista och dag- och
arbetsordning
Riksordförande är föredragande.
Föredragningslista och dag- och arbetsordning har varit utskickad via hemsida
och även via brev till dem som så önskat. Det föreligger idag inga förändringar
av föredragningslistan från riksstyrelsens sida.
Det kan nämnas att i slutet av föredragningslistan, punkt 16, finns det möjlighet
att ge information om olika aktiviteter.
Finns det någon som har något att yttra om föreliggande föredragningslista
eller dag- och arbetsordning?
Inga andra åsikter framfördes av församlingen.
Riksstämman föreslås
att

fastställa den föreslagna dag- och arbetsordningen och fastställa
föredragningslistan.

Riksstämman beslutar att fastställa den föreslagna dag- och arbetsordningen
och föredragningslistan.
§5

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

Två stämmoordförande
Riksstyrelsens föredragande föreslår
att

till riksstämmans ordförande välja Ingegerd Sahlström och
Ann-Charlotte Westlund.

Riksstämman beslutar att till riksstämmans ordförande välja
Ingegerd Sahlström och Ann-Charlotte Westlund.
2)

Tre stämmosekreterare
Riksstyrelseledamot Lena Elmberg föreslår
att

till riksstämmans sekreterare välja Petra Gunnarsson, Tord Nilsson och
Gunnar Igerud.
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Riksstämman beslutar att fastställa röstlängden.

Riksstämman beslutar att till riksstämmans sekreterare välja
Petra Gunnarsson, Tord Nilsson och Gunnar Igerud.
Riksordförande överlämnar ledningen av riksstämman till det valda presidiet.
Riksstämmans ordförande Ingegerd Sahlström och
Ann-Charlotte Westlund tackar för förtroendet att leda riksstämman 2022.
Ann-Charlotte Westlund fortsätter förhandlingarna.

att

till riksstämmans rösträknare tillika protokolljusterare välja Elisabeth
Lindholm och Billy Johansson.

Riksstämman beslutar att välja Elisabeth Lindholm och Billy Johansson 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 17 september klockan 16:45 och att
nya nomineringar meddelas 16:55 samma dag.

Riksstämman beslutar att nomineringstiden utgår lördag den 17 september
kl.16.45 och att nya nomineringar meddelas kl.16.55 samma dag.
§7

Verksamheten under 2021
Verksamhetsberättelse och Bokslut
Riksordföranden redogör kort för det gångna verksamhetsåret och hänvisar i
övrigt till den utskickade verksamhetsberättelsen, med tillägget att det
inkommit ett påpekande om stavfel m.m. som riksordförande föreslår ska
biläggas protokollet (bilaga 2).
Yttrande: Mats Emanuelsson (övrig deltagare)
Önskar förtydligande av den ekonomiska berättelsen, så att redovisningen
lättare kan jämföras med tidigare år och att man lättare ser hur den speglar
verksamheten/sektionernas verksamhet samt helst även kan jämföras mot
budget. Frågar även om det finns några villkor befästa med de pengar som
testamenterats till Svenska Folkdansringen.
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3 och 4) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Riksstyrelseledamot Lena Elmberg föreslår

Riksordförande svarar att riksstyrelsen inför kommande stämmor tar till sig
önskemålet om tydligare ekonomisk redovisning eller mer utförliga
kommentarer. Riksordförande svarar även att inga villkor finns stipulerade för
de testamenterade pengarna och informerar samtidigt att det var tio olika
organisationer som fick ta del av detta testamente.
Yrkande: Robert Rosberg (Folkdansringen Skåne-Blekinge)
Önskar förtydligande av den ekonomiska berättelsen och framhåller särskilt att
”ihopklumpade summor” önskas mer specificerade.

att

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

att

följa yrkandet av Robert Rosberg om ytterligare tydliggörande av
bokslutet, förslagsvis i noter, framöver.

Riksstämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna samt
att framöver beakta Robert Rosbergs yrkande.
§8

Revisorernas berättelse
Revisor Anders Åström redogör för revisionsberättelsen som har skickats ut.
Dokumentationen skiljer mot hur redovisningen sett ut tidigare. Detta har
gjorts för att stämma överens med praxis i näringslivet. Därmed följer vi nu
bokslut och revisionsberättelse enligt bokföringsnämndens rekommendationer.
Revisorn stödjer också Robert Rosbergs yrkande under föregående punkt.
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 2021.

Riksstämman beslutar att styrelsen och övriga riksfunktionärer beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Riksstämman ajourneras för redovisning av den under våren genomförda medlemsenkäten
samt fikapaus med gruppvisa diskussioner utifrån medlemsenkäten.
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Riksstämman föreslås besluta

Stämmoordförande Ingegerd Sahlström återupptar stämmoförhandlingarna
efter fikapaus och diskussioner.
§ 10
10.1)

Propositioner, motioner och rapport
Motion 1: Pappersutskick av handlingar till Riksstämman–
Folkdansringen Västergötland
Riksstyrelseledamot Lena Elmberg är föredragande.
Riksstyrelsen har behandlat och besvarat motionen från Folkdansringen
Västergötland. Med detta anses motionen besvarad.

att

anse motionen besvarad

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
10.2)

Motion 2: hantering av ansökan om riksorganisationens förtjänsttecken Folkdansringen Västergötland
Riksstyrelseledamot Lena Elmberg är föredragande.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

avslå motionen.

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag,
10.3)

Motion 3: Kommunikation/återkoppling vid frågor ställda till
riksorganisationen – Folkdansringen Västergötland
Folkdansringens riksordförande Hans Hjelm är föredragande.
Riksstyrelsen har behandlat och besvarat motionen från Folkdansringen
Västergötland. Med detta anses motionen besvarad.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

anse motionen besvarad

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
Stipendiaterna presenterar sig genom att låta ombuden gissa deras ålder, distriktstillhörighet,
sysselsättning samt dans- och telefonpreferenser.
10.4)

Proposition 1: Stadgeändring
Riksstyrelseledamot Fredrik Bergh föredrar propositionen.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
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Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta

att

anta stadgeändringsförslaget

Mötesordförande informerar om att stadgeändringen kan träda i kraft först efter
likalydande beslut även vid nästa riksstämma.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
10.5)

Proposition 2 Förändrad distriktsindelning
Riksstyrelseledamot Agneta Södersten föredrar propositionen.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
Folkdansringen Stockholm och Gotländska Folkdansringen slås samman
till ett distrikt med namnet Folkdansringen Stockholm

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
10.6)

Proposition 3: 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 2022 – 2023 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

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
10.7)

Proposition 4: Medlemsavgifter
Rikskassör Inga Cedergren föredrar propositionen.
Riksstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter under 2024. 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 2024 skall vara
165 kr för ungdomar
200 kr för vuxna
400 kr för stödjande medlem
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att

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag
10.8)

Proposition 5: Avgifter vilande förening och direktansluten organisation
Rikskassören föredrar propositionen om avgifter till vilande förening och
direktansluten förening.

Rikskassören besvarar frågorna.
1. Vi har idag 5 vilande föreningar.
2. Vi har haft föreningar vilande en längre tid. Det har sedan varit svårt att få
kontakt med dem igen. Vi vill därför höja avgiften för att föreningar ska
reflektera och ta ett aktivt beslut om de vill vara medlemmar eller utgå.
3. Man anmäler inga medlemmar, får ett exemplar av Hembygden, tar del av
utskick men får inte ta del av förmåner som stöd med STIM mm.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att
att

avgiften för år 2024 skall vara 1000 kr för vilande förening
avgiften för direktansluten organisation beslutas av riksstyrelsen i varje
enskilt fall

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag
Klockan 16:00 lämnar riksordförande ett yrkande
att stämmoförhandlingarna efter punkt 10.8 behandlar punkt 16 och sedan
fortsätter med punkt 10.9 klockan 9:30 söndag.
Klockan 16.45 på lördagen meddelar stämmoordförande att nomineringstiden
har gått ut.
Klockan 16:55 på lördagen meddelar valberedningens sammankallande att det
inte inkommit några nya nomineringar.
Klockan 17:00 på lördagen förklarar stämmoordförande att riksstämman
ajourneras för dagen och återupptas klockan 9:30 på söndagen.
Söndag den 18 september klockan 9:30 hälsar stämmoordförande AnnCharlotte Westlund god morgon och förklarar riksstämman för återupptagen.
Närvarokontroll utförs. 32 av 32 ombud är närvarande.
Stämmoordförande meddelar att vi först avslutar punkt 16, innan vi går in på
punkt 10.9.
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Yttrande: Lennart Samuelsson (Folkdansringen Västergötland)
ställer tre frågor:
1. Hur många vilande föreningar har vi?
2. Anledning till förslaget att höja avgiften?
3. Vad innebär det att vara vilande förening?

Proposition 6: Verksamhetsplan för 2023 – 2026 inklusive budget och
kalendarium
Riksordförande föredrar verksamhetsplanen inklusive kalendarium.
Verksamhetsplanen 2023-2026 är resultatet av det arbete som gjorts i sektioner
och styrelse. Verksamhetsplanen för riksorganisationen vore inget utan den
verksamhet som sker ute i distrikten och grundar sig helt på att det finns
duktiga ledare att tillgå. En tydlig grundtanke är att det ska vara verksamhet
som kan skapa glädje.
Ett av de viktigaste områdena, där vi fortfarande behöver bli bättre, är
kommunikation. Bra kommunikation via alla de kanaler där vi effektivt kan nå
ut, både till egna medlemmar och till presumtiva. Detta sker, förutom i samtal,
i form av tidning och digitala media såsom, webbplatser, Facebook, Instagram
och YouTube-kanal. Här är det viktigt att ytterligare sprida information om vad
riksorganisationen faktiskt stöttar med (t.ex. STIM, SAMI och Zoom-konto).
Ett annat är samarbete – med andra organisationer, arrangörer och aktörer av
olika slag både nationellt och internationellt.

Yrkande: Maria Jansson (Folkdansringen Uppland)
Önskar en aktiv utveckling av veckan kring Zornmärkesuppspelningarna, till
en dans-, musik- och festivalvecka (som ”Malung-veckan” fast med folkmusik
och folkdans) som gör Svenska Folkdansringen till en mycket tydligare aktör i
arrangemanget.
Yrkar på att arbetet för att genomföra detta påbörjas under det närmaste året
och att detta även skrivs in i nästa års verksamhetsplan.
Yttrande: Claes-Håkan Jansson (Gästriklands Folkdansring) bifaller Marias
yrkande.
Yrkande: Leif Andersson (Hallands distrikt)
Yrkar på att ordet funktionsnedsättning i verksamhetsplanen ersätts med
funktionsvariationer.
Yrkar även på att fortsatt arbete med digitala mötesplatser och att
digitaliseringen av riksarkivet påbörjas snarast.
Yrkande: Stina Olsson (Folkdansringen Göteborg)
Informerar om att diskussioner pågår i föreningar om att tillhöra
riksorganisationen eller inte och att de i distriktet försöker hitta fler argument
för detta och önskar hjälp från riks.
Yrkar på tillägg i verksamhetsplanen om att riksorganisationen ska tydliggöra
fördelarna med medlemskap.
Yttrande: Gerd Andersson (Folkdansringen Bohuslän-Dal)
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10.9)

Bifaller Stina Olssons yrkande och föreslår att riksstyrelsen t.ex. skriver om
detta i Hembygden.
Yrkande: Lena Hedborg (Folkdansringen Göteborg)
Yrkar på att ändra formulering på sid. 2 till ”kunskapsspridning i och utanför
organisationen”.
Yrkar på att under Dans och Musik på sid. 3 lägga till ”digitala mötesplatser”.
Lyfter också vikten av Riksforum varje år och att dessa verkligen blir av.
Önskar ett mer utförligt kalendarium.

Yttrande: Elisabeth Lindholm (Folkdansringen Dalarna)
Bifaller Lena Hedborgs tankar kring Riksforum, men påtalar också att
information då måste komma ut i god tid.
Riksordförande svarar på de yttranden och yrkanden som gjorts.
- Riksforum är något som de distrikt som arrangerar riksstämma får med sig i
uppdraget. Viktigt är dock att anmälningar görs i rimlig tid, så att
arrangerande distrikt får tid på sig att förbereda sig.
- Uppenbart att riksstyrelsen (och vi andra) inte nog ofta och tydligt kan
framhålla värdet av att tillhöra riksorganisationen. En hel del information
om detta finns redan, t.ex. i Hembygden 1 och 2 2022.
- Förklarar varför riksstyrelsen valt att använda ordet funktionsnedsättning i
verksamhetsplanen. Yrkar på att den ursprungliga skrivningen behålls. Var
på Leif Andersson drar tillbaka sitt yrkande om ändring.
Yrkande: Jonas Kedenius (Folkdansringen Skåne-Blekinge)
Lyfte redan på förra riksstämman ett önskemål om en tydlig
budgetpresentation, med en lätt överskådlig jämförelse mot tidigare år (en
kombination av den nya presentationsmodellen och så som det gjordes förut)
och är inte riktigt nöjd med hur detta efterlevts till denna riksstämma.
Yrkar på beslut om att till nästa stämma bredvid budget för 2023 ställa utfallet
för 2022 och gärna också 2021.
Yttrande: Maria Jansson
Förstärker sitt tidigare yrkande genom att lägga fram ytterligare fördelar med
att göra Zornmärkesuppspelningarna till en folkmusik och -dansvecka i större
omfattning än nu.
Klockan 10:35 på söndagen ajourneras stämman för fikapaus.
Klockan 11:00 på söndagen återupptas stämman.
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Yrkande: Royan Karlsson (Dans och Musik)
Yrkar på att man vid beslut om tillägg också tar i beaktande vad det kommer
att kosta och i så fall hänskjuta medel till detta.

Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

anta verksamhetsplan 2023 – 2026

Stämmoordförande frågar om riksstämman vill besluta enligt riksstyrelsens
förslag.

Stämmoordförande beslutar därefter att gå igenom kapitel för kapitel i
verksamhetsplanen och att för respektive kapitel ta upp relevant
tilläggsyrkande för beslut.
Stämman följer denna arbetsgång och beslutar att godkänna riksstyrelsens
förslag till verksamhetsplan 2023-2026 med följande tillägg:
- Enligt Lena Hedborg: Att på sid 2, under ”Det gemensamma uppdraget” på
rad 3 lägga till ”i och utanför organisationen”.
Att på sid 3, under ”Dans och Musik” lägga till digitala mötesplatser.
Enligt Stina Olsson: Att någonstans på sid 3/4/5 under ”Information och
Kommunikation” göra tillägget att riksstyrelsen ska ”öka insatser för att
göra känt för alla medlemmar, föreningar och distrikt vad riks faktiskt
gör värt medlemskapet, särskilt alla kontakter med makthavare och
externa organisationer.
Enligt Maria Jansson: Ge riksstyrelsen i uppdrag att skyndsamt starta
arbete med att över tid utveckla veckan kring
Zornmärkesuppspelningarna till en vecka för folkdans och folkmusik på
nationell nivå.
Inför kommande riksstämma presenteras budget enligt Jonas Kedenius förslag
och kalendarium enligt Lena Hedborgs förslag.
Stämmoordförande Ann-Charlotte Westlund lämnar över till Ingegerd
Sahlström
§ 11

1)

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

till riksordförande välja
Hans Hjelm, Tranås Hembygdsgille

omval 2 år

Riksstämman beslutar med acklamation enligt valberedningens förslag.
2)

6 ledamöter
Valberedningen föreslår riksstämman besluta
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Ordningsfråga: Elisabeth Lindholm (Folkdansringen Dalarna)
Föreslår att stämmoordföranden först behandlar frågan om att besluta om
verksamhetsplanen enligt riksstyrelsens förslag och därefter ta ställning till
respektive tilläggsyrkande.

att

välja
Lena Elmberg, Uddevalla Folkdansgille
Jimmy Persson, Göteborgs National Dans Sällskap
Agneta Södersten, Enköpings Folkdansgille
Sture Ståhle, Alnö Folkdansgille
Elisabeth Liby, Kulturföreningen Fyrisgillet
Magdalena Nilsson, Säters Folkdansgille

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

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

1)

Val av sektioner
Valberedningen föreslår riksstämman besluta val av ledamöter i respektive
sektion, sammankallande och styrelseledamot i riksstyrelsen enligt nedan:
Val av sammankallande i sektionerna
Barn och Ungdom:
Magdalena Nilsson
Dans- och musiksektionen
Jimmy Persson
Dräkt och Slöjd:
Elisabeth Liby

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
2)

Val av ledamöter i sektionerna
Barn- och ungdomssektionen
Ylva Ewaldz, Fdl National
Vakant
Magdalena Nilsson, Säters Fdg

omval 2 år
nyval 2 år
omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag, med tillägg att ge
riksstyrelse och valberedning i uppdrag att försöka tillsätta vakansen under
året.

Dans- och musiksektionen
Annika Emanuelsson, Ringsjögillet
omval 2 år
Jimmy Persson, Göteborgs National Dans Sällskap omval 2 år
Marie Lindström, Avesta Folkdansgille
nyval 2 år
Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Dräkt- och slöjdsektionen
Karin Edlund, Leksands Folkdanslag
Thomas Johansson, Borås Hembygdsgille
Elisabeth Liby, Kulturföreningen Fyrisgillet

omval 2 år
fyllnadsval 1 år
omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
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§ 12

§ 13

Val av revisor och suppleant
Valberedningen föreslår att till revisor och revisorssuppleant på två år välja:
Ordinarie: Hans Andersson, Söderringen
Suppleant: Krister Edgren, Folkdansgillet Kedjan

omval 2 år
nyval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

1)

Val av ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
Ordförande
Valberedningen föreslår riksstämman att till ordförande i
Zornmärkesnämndens sekretariat välja:
Andreas Svensson, Wadköpings folkdansgille

nyval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 15

Val av valberedning
Förslag till valberedning har, enligt beslut på förra årets riksstämma, förberetts
av representanter för de tre största distrikten i organisationen.
Föredragande är Eva-Britt Wernborn.
Två ledamöter
Anna-Lena Tallander, Björkstalaget
Jane Åberg, Folkdanssällskapet Victoria

omval 2 år
omval 2 år

Jane Åberg föreslås som sammankallande för valberedningen.
Riksstämman beslutar enligt lagt förslag.
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§ 14

§ 16

Riksstyrelsens och distriktens information
Följande redovisades under lördag 17 september:
Elisabeth Lindholm: polskemärkesuppdansningarna i Dalarna 2023
Rober Rosberg: Dans- och spelkurs i Skåne i oktober, platser kvar.
Lena Hedborg: BARNLEK 2023 i Lerum (även för dem som inte är aktiva
inom Sv Folkdansringen)
Stina Olsson: temadag om mansdräkter i Göteborg i oktober.
Elisabeth Liby: aktuellt från Dräkt- och slöjdsektionen

Marianne Halling: Europeaden 2023 i Gotha
Maria Jansson: Upplands distrikt har 3 dagars dansledarutbildning 2023.
Ylva Ewalds: Barn- och Ungdomssektionens verksamhet och BARNLEK 2023
i Lerum. Redovisar att antalet medlemmar 7-16 år är 272, men att många
distrikt bara har enstaka medlemmar i den åldern och lyfter tankar på hur vi
kan hjälpa dem att få kontakt med varandra.
Annika Emanuelsson: Dans- och musiksektionens verksamhet
(dansledarutbildning i Tobo, digitala träffar, lämpliga kursgårdar/internat
efterfrågas)
Rose-Marie Heimler: kåseri/dikt om Halmstads geografiska förvecklingar
Anna-Lena Tallander: Trettonhelgens 3-dagarskurs i Piteå
Lena Hällstrand: Kurs i Stockholm med Bert Persson i Sörmländska danser och
musik.
Följande redovisades under söndag 18 september:
Nathali Willman: Informerar om stipendiatutbildningen (nästa startar hösten
2023) och utdelar intyg till årets stipendiater.
Marianne Halling: Informerar om höstens tre webinarier (trådslöjd,
herrskapsdanser och landskapsrätter).
Ylva Ewalds: Informerar om Nordring 2023, där sex svenska ungdomar kan
delta. Alla ungdomar i organisationen kan nomineras, men stipendiater
prioriteras.
Ulla Centergran: Marknadsför webinariet om landskapsrätter med Marianne
Pipping-Ekström.
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Stig Hellemarck: sprida kursinformation i Hembygden, efterfrågar bilder som
kan användas på Hembygdens framsida.

Ingegerd Sahlström berättar kort om Hallands utveckling och kultur och tackar
därefter för förtroendet att leda riksstämman tillsammans med Ann-Charlotte
Westlund. Därefter överlämnar hon formellt ordförandeskapet till
riksordförande Hans Hjelm.
§ 17

Avtackningar
Riksordförande avtackar de avgående riksfunktionärerna
Marlene Jonsson, riksstyrelsen
Maria Hageström, Barn och Ungdom
Henrike Wesp, Dans och Musik
Göran Ingemarson, revisorssuppleant
Elin Anderzon, Zornmärkesnämndens sekretariat

Slutligen tackas värddistriktet och värdparet
Folkdansringen Halland
Rose-Marie Heimler
Sven Torin
Han lämnar därefter ordet till Svenska Folkdansringen Övre Norrland.
Esbjörn Pettersson hälsar välkomna till Riksforum och riksstämma i Luleå 2224 september 2023.
§ 18

Riksstämmans avslutning
Riksordförande avslutar:
Tackar för förtroendet att få leda organisationen under ytterligare två år och ser
fram emot fortsatt gott samarbete med riksstyrelse, distrikt och föreningar.
Förklarar därmed 2022 års riksstämma för avslutad.
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Därefter avtackar han presidiet och övriga funktionärer för mötet samt alla
ombud, övriga medlemmar och riksfunktionärer för givande diskussioner.

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)

Gunnar Igerud
Stämmosekreterare
Justerat:
Hans Hjelm
Riksordförande
§ 1 - 3, § 16 - 18
Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Ingegerd Sahlström
Stämmoordförande
§ 4 - 15

Ann-Charlotte Westlund
Stämmoordförande
§ 4 - 15

Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Elisabeth Lindholm
Protokolljusterare

Billy Johansson
Protokolljusterare
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Underskrivet med digital signatur (e-legitimation)

Bilaga 1

Nr

Förnamn

Efternamn

Distrikt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
403

Frida
Leif
Stina
Lena
Gerd
Ingela
Anders
Lennart
Carola
John
Torbjörn
Pirkko
Jerry
Elisabeth
Jonny
Claes-Håkan
Ann
Sture
Esbjörn
Anders
Gunnar
Eva-Britt
Maria
Stephan
Billy
Annalisa
Lena
Anna
Emma
Ingrid
Robert
Jonas

Carlsson
Andersson
Olsson
Hedborg
Andersson
Lif-Ahlström
Brissman
Samuelsson
Sandberg
Berg
Brännlund
Lind
Lind
Lindholm
Wikström
Jansson
Heselius
Ståhle
Pettersson
Öström
Eriksson
Wernborn
Jansson
Jansson
Johansson
Johansson
Gunnarsson
Hermelin
Karlsson
Tholander
Rosberg
Kedenius

Hallands distrikt
Hallands distrikt
Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Bohuslän-Dal
Folkdansringen Bohuslän-Dal
Folkdansringen Västergötland
Folkdansringen Västergötland
Värmländska Folkdansringen
Värmländska Folkdansringen
Folkdansringen i Örebro län
Folkdansringen Västmanland
Folkdansringen Västmanland
Folkdansringen Dalarna
Folkdansringen Dalarna
Gästriklands Folkdansring
Svenska Folkdansringen Medelpad
Svenska Folkdansringen Medelpad
Svenska Folkdansringen Övre Norrland
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen i Uppland
Folkdansringen i Uppland
Sörmländska Folkdansringen
Sörmländska Folkdansringen
Östergötland-Holavedens Folkdansring
Östergötland-Holavedens Folkdansring
Folkdansringen Småland-Öland
Folkdansringen Skåne-Blekinge
Folkdansringen Skåne-Blekinge
Folkdansringen Skåne-Blekinge
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Nr

Förnamn

Efternamn

100
101
102
104
105
106
107
108

Hans
Inga
Marianne
Jimmy
Elisabeth
Fredrik
Lena
Agneta

Hjelm
Cederberg
Halling
Persson
Liby
Bergh
Elmberg
Södersten

Riksordförande
Rikskassör
1:e vice riksordförande
Riksstyrelseledamot, Dans- och musik
Riksstyrelseledamot, Dräkt- och slöjd
Riksstyrelseledamot
Riksstyrelseledamot
Riksstyrelseledamot

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
120

Anders
Annika
Royan
Cecilia
Thomas
Kim
Ylva
Nathali
Siv
Lena
Anna-Lena

Åström
Emanuelsson
Karlsson
Lindqvist
Johansson
Siebeneicher
Ewaldz
Willman
Ohlsson
Hällstrand
Tallander

Revisor
Sektionsledamot, Dans- och musik
Sektionsledamot, Dans- och musik
Sektionsledamot, Dans- och musik
Sektionsledamot, Dräkt- och slöjd
Sektionsledamot, Barn och ungdom
Sektionsledamot, Barn och ungdom
Sektionsledamot, Barn och ungdom
Valberedningen
Valberedningen
Valberedningen

Stipendiater
Nr

Förnamn

Efternamn

Distrikt

200
201
202 *
203
204
205

Inez
Alice
Alice
Anna
Moa
Matilda

Ewaldz
Funseth Kullberg
Gille
Larsson
Nimgård
Nivert Öström

Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Skåne-Blekinge
Folkdansringen Skåne-Blekinge
Folkdansringen Stockholm

Funktionärer/personal
Nr

Förnamn

Efternamn

(2)
(107)
300
301
302

Leif
Lena
Petra
Rose-Marie
Gunnar

Andersson
Elmberg
Gunnarsson
Heimler
Igerud

303
304
305
306
307
308
309
310

Kaisa
Tord
Ingegerd
Anna-Lena
Sven
Ann-Charlotte
Anna-Lena
Stig

Larsson
Nilsson
Sahlström
Thorén
Torin
Westlund
Lavén
Hellemarck

Ansvarig riksstämman från Hallands distrikt
Ansvarig riksstämman från riksstyrelsen
Stämmosekreterare
Värd
Stämmosekreterare/
Ansvarig riksstämman från Hallands distrikt
Registrering
Stämmosekreterare
Stämmoordförande
Registrering
Värd
Stämmoordförande
Rikskansliet
Hembygden
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Riksfunktionärer

Övriga deltagare
Nr

Förnamn

Efternamn

400
401
402
403

Ulla
Lillemor
Marie
Jonas

Centergran
Igerud
Lindström
Kedenius
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* Deltog enbart lördag
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1. Verksamhetsberättelse
a. S4/Förkortningar: ESI=Erik Sahlström Institutet (heter så i loggan på
https://esitobo.org/om-oss/ och på s12)
b. S6/Riksstyrelsen: Erik Sahlström Institutet
c. S7/Riksstyrelsen: Årets verksamhet har inom alla delar av Folkdansringen varit
kraftigt påverkats av den rådande pandemin.
i. Ta bort ”s”
d. S7/Riksstämma: De aktiviteter som genomfördes under lördagseftermiddagen 25/9
runt om i Sverige borde nämnas.
e. S12/Ax: ” informerat om olika svårigheter som Folkdansringens föreningar har haft.”
i. Vilka problem har vi tagit upp i Ax.
ii. Har positiva saker inom Folkdansringen diskuterats i Ax (inte bara problem)
f. S13/VMoD: ” VMoD i Västerbotten är ett projekt som drivs av SSR och påbörjades
redan 2020.”
i. Vad är Folkdansringens roll på Riks? Endast Luleå med?
ii. Har VMoD ordnats på andra ställen än Västerbotten?
g. S15/Slutord: focus=> fokus
h. S22/Riksfunktionärer: Göran Ingemarson (ett ”s”).
i. S26/Rikskurser och aktiviteter: Vi önskar att det läggs till vilken sektion/grupp som
ordnat respektive aktivitet.
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