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1. Inledning
På distriktsstämman i Boden den 13 mars 2016 togs beslut att de medlemmar som är
engagerade i föreningar måste på olika sätt stimuleras till fortsatt arbete. Utifrån det beslutet
har vi då arrangerat trettonhelgskursen och en ledarutbildning i Umeå.
Trettonhelgskursen som hölls i Framnäs gick under olika teman.
- att dansa i allmänhet och Jämtland i synnerhet samt balkandanser
- på musik leddes kursen av gruppen Klintetten
- på slöjd hade man luffarslöjd och systuga
Ledarutbildningen i september hölls i Umeå på Umeå Folkets hus som egentligen inleddes på
lördagen med en lokal distriktskurs som björkstalaget arrangerade, där man dansade
värmlandspols och fortsatte på söndagen med ledarutbildningen under samma tema.
Distriktet har under 2015 och 2016 anordnat en distriktskurs med tolkning och dokumentation
av herrskapsdanser som dansats i våra trakter. Vissa delar är nu klara i dokumentationen men
en hel del återstår för att få det helt klart. En fortsättning lär följa under 2017.
2. Sammanträden
Distriktsstyrelsen (DS) har under året haft fyra protokollförda sammanträden och det
verkställande utskottet (DVU) två sammanträden.
Årets DS-möten har genomförts i Lombäcken, Boden i anslutning till distriktsstämman, Luleå
och Skellefteå.
Årets DVU-möten genomfördes i Framnäs i anslutning till trettonhelgskurserna och i Boden i
anslutning till distriktsstämman.
3. Kursverksamhet
3.1 Lokala distriktskurser
Distriktet har under året lämnat bidrag till följande lokala distriktskurser:
Polskekurs/ledarutbildning (arrangerad av distriktet och Björksta folkdanslag)
3.2 Arrangörsstöd
Ekonomiskt stöd har utbetalats till:
Björksta Folkdanslag för gammeldanskvällar på Västerbottens museums utedansbana.
3.3 Föreningsbesök
Danskväll med Björksta folkdanslag, Vindelns folkdansare
Danser från Norrbotten, besök av Bengt och Elisabet Martinsson, Björksta folkdanslag
4. Sektionen
Trettonhelgskurserna
Årets kurser genomfördes i samverkan med Framnäs Folkhögskola den 9-10 januari och
samlade som alltid många deltagare.
Danskursen med tema: Polskor i allmänhet och jämtländskt i synnerhet med ledarna Stig och
Helene Eriksson, Norrköping.
Musikkurs med tema: Östergötland och Jämtland med ledarna Christer och Kristina
Samuelsson, Linköping.
Kurs i Balkandanser med ledaren Gunnel Ginsburg, Stockholm.
Luffarslöjd och återbruk med Monica Virding, Boden
Systuga med Karin Hult, Luleå

Ledarutbildningen
Sektionen tog fasta på föreningarnas önskemål om en fortsättning på förra årets fortbildning
för ledare. Den 22-23 oktober 2016 kom Anton Schneider till Umeå och höll kurs. På
lördagen hölls danskurs med fokus på värmlandspols och på söndagen ledarkurs med
fördjupning i värmlandspols samt metodik och utlärning. Lördagen hade 28 deltagare och
söndagen 17.
Pitefolk
Under Pitefolk, 25-26 november, hade Folkdansringen ÖN två workshops:
Balkan möter Sápmi. Deltagarna fick dansa romska danser från Balkan till samisk jojk från
Norden.
Balkandans på annat sätt. Deltagarna fick upptäcka likheterna i bl.a. pilgrimsdans, menuett,
lesnoto och foxtrot.
Under helgen arrangerades även ett antal korta danspass med de vanligaste partydanserna från
Balkanområdet.
Ledare: Bengt och Elisabet Martinsson
Herrskapsdanser i Övre Norrland, fortsättningen
Den dokumentation av danser och musik som startades Allhelgonahelgen 2015, fortsatte
under Allhelgonahelgen 2016. De 16 danserna är filmade och musiken inspelad, och Mats
Wennström i Umeå arbetar med redigering och Bengt Martinsson i Luleå med textbearbetning
för en kommande redovisning, eventuellt i DVD/bokform.
Förhoppningen är att det ska finnas intresse för att på distriktsnivå samla dansare och
musikanter till fortsatt utveckling av herrskapsdanserna, inom ramen för ”distriktsdanslaget”.
Övrigt:
Under Jokkmokks marknad 4 feb hade Folkdansringen ÖN en verkstad med danser från
Balkan under temat Balkan möter Sápmi i Hembygdsgården.
Ledare: Bengt och Elisabet Martinsson
Den 19 augusti medverkade Folkdansringen ÖN i en utbildningsdag på Framnäs
Folkhögskola för kulturskolorna i länet. Bengt och Elisabet Martinsson ledde dansen,
från ”pilgrimsdans” via balkan till menuett och foxtrot: Tre steg fram, ett steg tillbaka.
Samma steg, bara olika musik och rytmik.
5. Barn och Ungdomsverksamhet
Down North
Vi kan bara konstatera att ungdomsgruppen är upplöst. Alla bär dock med sig sin kunskap om
folklig dans och dansar vidare på olika håll i Sverige.
6. Dräkt
Dräktrådet i Norrbottens län
Under 2016 har dräktrådet arbetat med att samla material till en kommande web-utställning av
dräkter i Norrbotten för Norrbottens museums hemsida.
Dräktrådet har under året haft sex möten, och Elisabet Martinsson har varit Folkdansringens
representant i gruppen.

Dräkt- & Textilrådet i Västerbottens län
I Västerbottens dräktråd ingår Seija Dahlgren som representant för Folkdansringen Övre
Norrland. Rådet är ett forum för dräkt- och textilfrågor i länet och samarbetar med övriga
dräktråd i landet.
Två dräktrådsmöten har hållits under 2016: Den 28/5 gjordes studiebesök och hölls
dräktrådsmöte i Textilarkivet i Sollefteå. Hemslöjdsbutikerna i Örnsköldsvik, Sollefteå och
Sundsvall är nedlagda. Materialet förvaltas och säljs sedan 2009 i nya Textilarkivet i
Sollefteå, där både Murbergets textilavdelning och Ångermanlands hemslöjds samlingar
finns.
Den 8/12 hölls dräktrådsmöte i Hemslöjdsföreningens nya lokaler vid Kungsgatan 98, Umeå.
Det meddelas att Sollefteå textilarkiv stängs pga besparingsskäl. Samlingarna flyttas till
Härnösand. Dräktrådet bestämmer att skriva ett yttrande om det negativa i att centralisera.
7. Förlaget
Förlaget har under året varit närvarande i sin helhet eller delvis under flera evenemang. Detta
tack vare att medlemmar har tagit på sig att ta med förlaget på olika arrangemang, vilket är
mycket positivt. Förutom under distriktets Trettonhelgskurser har förlaget funnits med på
spelmansstämman i Gammelstad. Årets produktion har varit en dräktbok om Kvinnodräkten
från Överkalix. Under början av 2017 kommer även Mansdräkten från Överkalix att finnas till
försäljning. Internetförsäljningen har stått för en viktig del av omsättningen även detta år.
8.

Distriktets fonder

Fondkapitalet för både Bengt Frykmos 50-årsfond och Vifast Björklunds Minnesfond är
placerade i Handelsbankens fond Balans 50.
8.1 Bengt Frykmos 50-års fond
Stipendium tilldelades Margaretha Skott, Kalix Bygdegille. Gåvor till fonden har under året
uppgått till 500 kr. För att täcka upp för utdelningen av stipendiet har vi realiserat
fondkapitalet med 4000 kr.
8.2 Vifast Björklunds Minnesfond
Simon Lindahl, Luleå har tilldelats årets stipendium. Gåvor till fonden har under året uppgått
till 900 kr. Ingen Vifast-CD har sålts under 2016.
9. Information
Distriktsnytt
Distriktsnytt, i form av ett digitalt nyhetsbrev, har utkommit med ett nummer under året. Här
samlas information från distriktet, nyheter och tips på kurser, men även aktiviteter som
genomförts ute i våra föreningar. Redaktör för Distriktsnytt har under året varit Veronica
Grahn.
Hemsidan
Under året har ett arbete pågått med att föra över hemsidans material till en modernare
hemsida. Adressen är fortfarande densamma: http://www.folkdansaren.se/.

10. Ekonomisk berättelse
Verksamhet
Under 2015 påbörjades en dokumentation av Herrskapsdanser för vilken vi fått stöd av
Norrbottens läns landsting för att genomföra. Detta har fortsatt under 2016.
Värdepapper
Tack vare utvecklingen av fonderna så kan distriktet uppvisa ett positivt resultat för 2016.
Under året har distriktets fonder sammanlagt ökat i värde med ca 33 000 kr, den största
ökningen står Futura för med drygt 20 000 kr. Europafonden har återhämtat sig under året och
ligger nu ca 3 000 kr över anskaffningsvärdet.
Medlemmar
Distriktet har under 2016 haft totalt 309 betalande medlemmar, fördelade på elva föreningar.
Av dessa är 26 ungdomar från fem olika föreningar.
11. Slutord
Som vi aviserade vid förra stämman så är det nu bara en tidsfråga tills vi fyller 50 år.
Vi inom distriktstyrelsen och sektionen kommer att lägga stor möda med att fylla jubiléet med
ett roligt program som kommer att gå av stapeln vid den tid vi brukar ha trettonhelgskursen.
Nu är det upp till oss att visa upp Norr- och Västerbotten från den vackraste sidan.
Tack till alla för det gångna året och ha ett riktigt trevligt 2017.
Folkdansringen Övre Norrland, februari 2017.
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