Verksamhetsberättelse
för Folkdansringen
Övre Norrland
2018

Verksamhetsberättelse
för Folkdansringen Övre Norrland 2018
1. Inledning
Årets distriktsstämma hölls den 18 mars på Folkhögskolan i Skellefteå där vi med hopp om
att lägga den där få ytterligare deltagare. Vi blev 17 deltagare + 3 fullmakter.
Under 2018 var det året när vi skulle fira våra 50 år som Distrikt och det inleddes med en
trettonhelgkurs på Sunderbyns folkhögskola med galamiddag som vi ska minnas länge.
Samtliga nu levande ordföranden var på plats och förärade kvällen med sin närvaro. Även
Riksstyrelsen förärade oss med Yvonne Eriksson som gäst. Hon passade på att dela ut
silvermärket till Margaretha Skott för ett förtjänstfullt arbete på förenings och distriktsnivå.
På olika platser i korridorer fanns utställningar från hur helgkurserna bedrevs i sin ungdom,
förlaget sålde nya ”flashiga” tröjor och stämningen var på topp. Kvällen förgylldes även av
Gellmalaget egenkomponerade regndans och JP Nyströms visade varför dom är bäst på det de
gör! Det som var roligt med denna trettonhelg var att vi mönstrade ledare från våra egna
föreningar som höll i olika Workshops under kursen. De var nya och återvändande ledare som
dök upp som vi gärna ser igen!
För att synas lite extra under året så visade Distriktslaget upp sig både på Umefolk,
Gammelstadsstämman och Burträsksvängen. På Umefolk och i Burträsk hölls även en
välbesökt workshop i Herrskapsdanser. Även Björkstalaget uppmärksammade Distriktets
jubileum med en speciell uppvisning på Umefolk.
2. Sammanträden
Distriktsstyrelsen (DS) har under året haft fyra protokollförda sammanträden och det
verkställande utskottet (DVU) två sammanträden.
Årets DS-möten har genomförts i Pålänge, Skellefteå i anslutning till distriktsstämman,
Lombäcken och Umeå.
Årets DVU-möten genomfördes på Framnäs folkhögskola i anslutning till
trettonhelgskurserna och i Skellefteå i anslutning till distriktsstämman.
3. Kursverksamhet
3.1 Lokala distriktskurser
Distriktet har under året lämnat bidrag till följande lokala distriktskurser:
3.2 Arrangörsstöd
Ekonomiskt stöd har utbetalats till:
Gellmalaget för uppvisning i samband med Distriktets 50-års firande.
Björksta Folkdanslag för gammeldanskvällar på Västerbottens museums utedansbana.
3.3 Föreningsbesök
Kadrelln´ lånade dansare från Kalix bygdegille inför uppvisningar i samband med
midsommar.

4. Sektionen
Trettonhelgskurserna
Genomfördes i samarbete med Sunderby folkhögskola den 5-7 januari 2018 och samlade
omkring 110 deltagare, ledare och medföljande barn. Som en del i 50årsjubiléet var kursen tre
dagar varav fredagen bestod av kortare workshops som deltagarna fick välja mellan (tälja,
väva band, luffarslöjd, smycken, visor, sånglekar och sångdanser, uppställningsdanser samt
nybörjarkurs i folkdans). På fredagskvällen var det jubileumskonsert med JP Nyströms och
efterföljande dans.
Lördagen och söndagen ägnades åt huvudkurserna:
- Musik från Norr- och Västerbotten med Mats Olausson, Göran Eriksson och Peter
Öqvist.
- Dans genom tiderna med ledare från distriktets föreningar; Lovisa Eriksson
Bengtsdotter, Ingrid Johansson, Ingrid Magnusson, Mats Wennström, Veronica
Grahn, Bengt och Elisabet Martinsson, Celina Falk och Tord Holmbom.
- Mjukslöjd skinntofflor med Lena Lundgren Sandström.
- Hårdslöjd krympaskar med Tore Holmström.
På lördagskvällen firades 50årsjubiléet med en trerättersmiddag då även speciellt inbjudna
gäster deltog.
Dräktåtervinningen fanns på plats under kurshelgen.

Ledarkurs
Kursen ”Ömmande fötter och knarrande knän” men Håkan Frykmo som ledare genomfördes i
Umeå den 17-18 november 2018 tillsammans med riksförbundet med omkring 20 deltagare.
Kursen handlade om att skapa en verktygslåda för dansglädje även med motsträviga kroppar.

Distriktslaget
Herrskapsdanser (projekt 2015-2018)
Från 2015 har projektet levt, och kanske också vuxit. ÖN Herrskapsdansare har träffats under
tre kurshelger (2015 - 2016 - 2017) för att tolka, bearbeta och filma danserna. Musiken har
tolkats, arrangerats och dokumenterats.
Vi har arbetat med att
• tyda noter och beskrivningar
• lära oss termer och uttryck, stil och tempi
• lära oss danserna och musiken
• anpassa klädsel för dessa danstyper
• dokumentera detta i ljud och bild.
Distriktet har erhållit visst bidrag till denna del av projektet av Region Norrbotten, och under
2018 har danserna redovisats/visats vid tre tillfällen: Umefolk, Spelmansstämman i
Gammelstad och Burträsksvängen.
Under 2018 har distriktet sökt – och erhållit – medel från Riksantikvarieämbetet för fortsatt
arbete för att göra detta tillgängligt:
• dansbeskrivningarna bearbetas för tryckning av dansbok,
• professionell inspelning på CD av den arrangerade musiken beställs.
• danserna spelas in, och tillgängliggörs på hemsidan, DVD el. likn.

I och med att bidraget offentliggjorts har arbetet uppmärksammats i media:
• Intervju i P4 Västerbotten den 22 juni
• Artikel i NSD den 26 juni
• Artikel i Hembygden nr 3-4 2018
Övrigt:
Vifasthelgen i Överkalix
Under Vifastdagarna i Överkalix har Bengt och Elisabet Martinsson bidragit dels med
föreläsning om Vännen Vifast, dels med en dansworkshop den 18 nov 2018.
Jokkmokks marknad
Danser från Balkan, workshop, Bengt och Elisabet Martinsson, lördag 3 februari 2018.
Umefolk
Danser från Balkan, workshop, Bengt och Elisabet Martinsson, lördag 24 februari 2018.
Framnäs Folkhögskola
Danslektioner med Folk – och Världsmusikklassens elever, Bengt och Elisabet Martinsson,
torsdag 30 aug 2018.
Pitefolk
Danser från Balkan, workshop, Bengt och Elisabet Martinsson, fredag 23 november 2018.
Dräkt
Det femte och sista häftet, Kvinnodräkt från Nederluleå, har producerats utifrån den
dokumentation som under cirka 50 år samlats av distriktets dräktsektion och dess ledamöter. I
och med att detta arbete avslutats, har distriktet dräktmaterial, pärmar och annan
dokumentation lämnats till Norrbottens föreningsarkiv.
Dräktrådet i Norrbottens län
Dräktrådet har under våren haft tre arbetsmöten, och en Folkdräktsmarknad i samarbete med
Spelmansstämman i Gammelstad den 16 juni 2018. I samband med detta gjorde P4
Norrbotten den 15 juni en intervju om dräktskick i Norrbotten. Under hösten har något arbete
inte genomförts. Elisabet Martinsson har varit Folkdansringen ÖN:s representant i gruppen.
Dräkt- & Textilrådet i Västerbottens län
Dräkt- och textilrådet består av representanter från länsmuseer i Skellefteå och Umeå, samt
Västerbottens Läns hembygdsförbund, Västerbottens läns hemslöjdsförening och
Folkdansringen. Ordförande för Dräktrådet är Länshemslöjdskonsulenten Kristina Ersviken,
Dorotea. Antal rådsmedlemmar är 6 st. Målsättningen är att rådet skall verka för att samla,
bevara och sprida kunskap om länets textiler, dräkter och historiska kläder.
Den 11/1 hölls dräktrådsmöte i Skellefteå där man diskuterade behov av en ny upplaga av
informationshäfte och uppdaterade uppgifter om Västerbottensdräkten. Även Wikipedia har
uppgifter som måste ses över.
Dräktrådet deltog vid en Textilfest i Skellefteå Folkets park 7/4. Ett nytt livstyckstyg till
Lyckseledräkten skall börja vävas det kommande året. Åsele Folkdanslag har kommit igång
med vävstugan för att väva kjoltyg och schaltyg till Åseledräkten. Året avslutades med
Luciafika på Hemslöjdsföreningens lokaler.

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 2018 färdigställdes revideringen av boken Danser från Västerbotten av Lena PapmehlDufay och den finns nu till försäljning hos förlaget i början av 2019. Filmen Danser från
Västerbotten har under året bearbetats och förts över från VHS till DVD format av Mats
Wennström.
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 Anny Cramer, Gellmalaget, Gällivare/Malmberget. Gåvor till fonden
har under året uppgått till 1 900 kr. Under året har vi realiserat fondkapitalet med 5000 kr.
Vifast Björklunds Minnesfond
Gåvor till fonden har under året uppgått till 1 150 kr. Under 2018 såldes fyra Vifast-CD vilket
gett en provision på 40 kr till fonden. Inget stipendium har delats ut från fonden under 2018
eftersom ingen ansökan inkommit.
7. Information
Distriktsnytt, i form av ett digitalt nyhetsbrev, har utkommit med två 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.
Övre Norrland finns även representerad på social medier. Under året har ett femtiotal bilder
lagts ut på vårt instagramkonto @folkdansringenovrenorrland. Nu är även våran facebooksida
igång. Sidan heter Folkdansringen Övre Norrland så gå in och gilla/följ den och bjud in
vänner att göra detsamma.

7. Ekonomisk berättelse
Verksamhet
Projektet med dokumentation av Herrskapsdanser som påbörjades 2015 har fortsatt även 2018.
Vi har erhållit ett kulturarvsbidrag från Riksantikvarieämbetet på 32 000 kr för detta arbete.
Värdepapper
Under året har distriktets fonder sammanlagt minskat i värde med drygt 37 000 kr. Den största
anledningen till denna värdeminskning är att distriktsstyrelsen realiserat kapital från Europafonden med 50 000 kr, förändringar på börsen har även bidragit.

Medlemmar
Distriktet har under 2018 haft totalt 260 betalande medlemmar, fördelade på tio föreningar.
Av dessa är 18 ungdomar från tre olika föreningar.
Under året har vi tappat fyra föreningar i vårt distrikt. Dessa är Luspengillet, Björnlaget,
Gränsgillet och Vindeln folkdanslag. Flera av dessa föreningar har inte redovisat någon
verksamhet eller betalat in medlemsavgifter på flera år och har av den orsaken plockats bort
av Riksstyrelsen. Andra har själv begärt utträde.
8. Organisationsöversyn
Under Riksstämman i Sundsvall beslutades att utse en arbetsgrupp med uppdrag att se över
Folkdansringens organisation. Arbetsgruppen består av 6 representanter för olika distrikt samt
en representant för Riksstyrelsen. Övre Norrland representeras av Anna-Lena Tallander. Vid
ordförandekonferensen i april 2019 förväntas arbetsgruppen avlämna en rapport och förslag
på förändringar. Beslut om ny organisation kan tidigast tas vid Riksstämman 2020.
9.

Slutord

Det känns ganska gott att vi har genomfört vårt jubileumsår och kunnat genomföra
Trettonhelgskursen på ett mycket fint sätt. Att hålla ihop en tredagarskurs med hög kvalité
med så många deltagare gör man inte, om man inte har många människor med drivkraften att
vi ska har roligt och att vi ska göra det tillsammans. Endast tillsammans kan vi ro detta
distrikt framåt även om det ibland kan kännas som att en kraftig motvind blåser mot oss.
Har sökt kraft i den kinesiska astrologin för att få veta hur 2019 kommer att bli, och vet ni om
att det är Grisens år i år? Det betyder att vi får frossa i livets goda, dansa hela året utan
krämpor och skavsår och i slutet av året får vi än en gång summera och säga - vi har ju gjort
ganska mycket inom vår förening och distrikt i år.
Tack alla för jubileumsåret 2018!
Folkdansringen Övre Norrland, januari 2019.
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