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1. Inledning
Årets distriktsstämma hölls även i år i Boden den 19 mars 2017 och vi kunde se på röstetalet
(22 personer) att vi har minskat i antalet medlemmar som är engagerade i våra lokala
föreningar. Ett sviktande medlemsantal är en svår fråga för folkdansföreningarna runt om i
landet vilket i värsta fall kan få betydelse för vår möjlighet att bevara vårt kulturarv. För oss
invigda skulle livet vara mycket tråkigt om inte det fanns dans, musik, dräkt och slöjd.
Under distriktsstämman tog vi beslut att genomföra en kurshelg (trettonhelgskurserna) med
trivsel och inspirerande innehåll under 2018. Med anledning av att vi behövde avsätta mer tid
för trettonhelgskursernas planering, som skulle kombineras med vårt 50-årsfirande och
förlänga den med en dag, så beslutade styrelsen att den planerade ledarutbildningen får anstå
till hösten 2018.
Trettonhelgskurserna 2017 hölls på Framnäs folkhögskola och gick under olika teman:
- danskurser med polskor från mitten av Sverige samt balkandans
- repslagning med bl.a. återbruk av mattrasor
- musik efter Karl Viktor Burman och Eugenia Norèn
- dräktåtervinning
- barnaktiviteter för medföljande barn
Distriktet har under 2017 fortsatt arbetet med att tolka musik och dokumentation av
herrskapsdanser som dansats i våra trakter i slutet av 1700-talet. Danserna börjar ta form och
ett distriktslag med blandning av dansare från Norr- och Västerbotten kommer att uppträda på
flera platser under Jubileumsåret.
2. Sammanträden
Distriktsstyrelsen (DS) har under året haft fyra protokollförda sammanträden och det
verkställande utskottet (DVU) två sammanträden.
Årets DS-möten har genomförts i Umeå, Boden i anslutning till distriktsstämman, Luleå och
Lombäcken.
Årets DVU-möten genomfördes på Framnäs folkhögskola 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 med Eva Espling-Mattsson och Göran Mattsson i Vilhelmina
Västerbotten möter Karelen och Frankrike – Danshelg med Veronica Grahn och Mats
Wennström i Gällivare
Danser från Balkan, Luleå Hembygdsgille
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
Herrskapsdanser, besök av Bengt och Elisabet Martinsson, Björksta folkdanslag

4. Sektionen
Trettonhelgskurserna
Genomfördes i samarbete med Framnäs folkhögskola 7-8 januari.
Antalet deltagare på de olika kursdelarna, ledare och medföljande barn blev ca 80 personer.
Danskursen med tema: Polskor och bygdedanser från Sveriges mitt, leddes av Marlene &
Lelle Jonsson från Sundsvall.
På musikkursen spelades låtar efter ”Spel-Viktor” Karl-Viktor Burman i tradition efter
Eugenia Norén. Ledare på den kursen var Arvid Staaf, Umeå och Bengt Martinsson, Luleå.
Ytterligare en danskurs med spännande danser från Balkanområdet leddes av danspedagog
Mea Nordenfelt, Stockholm.
Slöjdledarna Annika Sandström, Umeå och Monica Virding, Boden, lärde ut hur man slår rep
av tygremsor och sedan gör något av repen, t ex korgar, sittdynor, mattor mm.
Den aktiviteten intresserade även de medföljande barnen.
Systugan hölls öppen där det under ledning av Karin Hult, Boden, fanns möjlighet att sy på
sin folkdräkt eller göra ändringar och reparationer.
Distriktslaget
Herrskapsdanser
Arbetet med att tolka danserna i Lars Engelmarks notbok har fortsatt, och beskrivningarna
bearbetats fortlöpande. Distriktet har av Gunnar Ullberg, Norrfjärden, beställt arrangering av
noterna samt ackordsanalys för två violiner, orgelharmonium och bas. Dansarna har med
ojämna mellanrum träffats i större och mindre grupper, samt haft en kurshelg i november. Då
dansades samtliga 16 danser, ”betygssattes” och slutligen valdes de fyra populäraste danserna
till kommande framträdanden. Projektledare är Bengt Martinsson.
Midsommaruppvisning
En midsommaruppvisning genomfördes på bryggan vid Brändöns konferensanläggning av
dansare och spelmän från Boden, Luleå, Kalix och Piteå
Övrigt:
Danslektioner i samarbete med Framnäs Folkhögskola. Bengt och Elisabet Martinsson har
haft danslektioner med Folkmusikklassen (7 elever) och Artistklassen (4 elever), den 31
augusti och den 7 september.
Två workshops i danser från Balkan den 1-2 december under Pitefolk. Ledare: Bengt och
Elisabet Martinsson, Luleå.

Dräkt
Ett projekt ”Utställning och förvaring av unik samling av barndräkter av Norrbottensdräkt
anno 1912” genomfördes under 2017. De barndräkter, som Jokkmokks Folkdanslag gav till
distriktet när föreningen upphörde, har av distriktet donerats till Kultur-och Fritidsnämnden i
Jokkmokk, att handhas av Kulturskolan. Tanken är att några dräkter ska bevaras i en stationär
utställning, och övriga dräkter ska kunna användas av barn i den kulturella dansverksamheten
i länet. Detta har Kulturskolan tillsammans med distriktets representant Elisabet Martinsson
arbetat med under året, och arbetet kommer att fortsätta även 2018. Projektet har välvilligt
sponsrats av Jokkmokks Kommun, Region Norrbotten samt Stiftelsen Norrbottens läns
Arbetsstugor.
Vid Handvävarnas riksårsmöte i Luleå 21 april 2017 medverkade Elisabet Martinsson och
berättade om det folkliga dräktskick som återskapades av Folkdansringen Övre Norrland runt
1970, och om 1912 års Norrbottensdräkt.

Dräkter i Norrbotten: Mansdräkt från Överkalix har sedan januari kunnat säljas i förlaget, och
i november fanns även Mansdräkt från Norrbotten till försäljning.
Dräktrådet i Norrbottens län
Samarbetet med Norrbottens museum har under 2017 intensifierats, och Dräktrådet har,
tillsammans med fotografen Staffan Nygren, arbetat med den planerade web-utställningen.
Dräktrådet har haft fyra arbetsmöten och en Folkdräktsmarknad den 20 maj. Elisabet
Martinsson har varit Folkdansringen ÖN:s representant i gruppen.

Dräkt- & Textilrådet i Västerbottens län
I februari 2017 under Sverigefinnarnas Vecka anordnades en utställning av finska folkdräkter
i Västerbottens Museum av Seija Dahlgren. De flesta dräkter lånades ut av Sverigefinnar,
bosatta i Umeområdet. Dräktinformation gavs till utställningsbesökare, diskussioner var
livliga om likheter och olikheter i dräktskick i området runt hela Bottenviken.
Samtidigt var resten av Länsdräktrådet i Åsele under Åselemarknaden. Tillsammans med
Åsele Folkdanslag ordnades där dräktutställning om vinterkläder och Dräktrådet hade
vårmötet samtidigt.
Flera personer har haft förfrågningar om hur man kan sälja ärvda folkdräkter. De har
hänvisats till lokaltidningens och Folkdansringens nätsidor, där man själv kan lägga ut sin
vara till försäljning.
5. Förlaget
Förlaget har under året varit närvarande i sin helhet eller delvis under flera evenemang. Detta
tack vare att medlemmar har hjälpt till att ta med förlaget till olika arrangemang, vilket är
mycket positivt. Under 2017 blev dräktboken om Mansdräkten från Överkalix färdigställd.
Internetförsäljningen har stått för en viktig del av omsättningen även detta år.
Styrelsen har under året haft genomgång av förlaget och vissa produkter har reats bort under
spelmansstämman och trettonhelgskurserna för att minska på lagervolymen. En nedskrivning
av lagervärdet har också genomförts.
6.

Distriktets fonder

Fondkapitalet för både Bengt Frykmos 50-årsfond och Vifast Björklunds Minnesfond är
placerade i Handelsbankens fond Multi Asset 50.
Bengt Frykmos 50-års fond
Stipendium tilldelades Anna-Lena Tallander, Björksta folkdanslag Umeå. Gåvor till fonden
har under året uppgått till 100 kr. Under året har vi realiserat fondkapitalet med 5000 kr.
Vifast Björklunds Minnesfond
Evelina Åström, Björksta folkdanslag Umeå, har tilldelats årets stipendium. Gåvor till
fonden har under året uppgått till 2 550 kr. Ingen Vifast-CD har sålts under 2017.

7.

Information

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.
Hemsidan http://www.folkdansaren.se/ uppdateras kontinuerligt av Hans-Göran Olofsson
med information om kurser, dräktförsäljning mm. Nya typen av hemsida har varit lyckad, den
nya webshoppen har haft 15 beställningar sedan start. Under året har ett trettiotal bilder lagts
ut på vårt instagramkonto @folkdansringenovrenorrland.

8. Ekonomisk berättelse
Verksamhet
Projektet med dokumentation av Herrskapsdanser som påbörjades 2015 har fortsatt även 2017.
Värdepapper
Under året har distriktets fonder sammanlagt ökat i värde med när 41 000 kr. Den största
ökningen står Europafonden för med drygt 27 000 kr, Futura har ökat med nära 14 000 kr.
Styrelsen fick i uppdrag av distriktsstämman 2017 att se över fondplaceringarna. Detta har
gjorts och styrelsen har beslutat att inte ändra något i nuläget.
Medlemmar
Distriktet har under 2017 haft totalt 305 betalande medlemmar, fördelade på elva föreningar.
Av dessa är 26 ungdomar från fem olika föreningar.

9. Slutord
Förra stämman diskuterades livligt
hur vi skulle fira oss som nu 50 år har blivit.
Att synas där det var folk i rörelse var ett förslag
eller dansa folkdans i ett folkdanslag.
Hur än vi firar så är det viktigt
att gör det liksom på riktigt.
Att visa upp sig i Burträsk eller Gammelstad
att visa upp sig och gå i parad.
Hur än vi gör det är det av största vikt
att alla firar sitt älskade distrikt.
Tack till alla för det gångna året och ha ett riktigt trevligt jubileumsår 2018.

Folkdansringen Övre Norrland, februari 2018.
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