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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2006-12-31
Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2006 avge
följande verksamhetsberättelse:
STYRELSE MM
Ordförande
Vise ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Anders Norlin
Yngve Nilsson
Åsa Lendin
Berit Bystedt
Yvonne Lindbäck
Jenny Lindmark
Ingrid Östman
Birgitta Larsson

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Helge Lundgren
Sven Westerlund
Annika Nyhlén
Katrin Åsander

DANSLEDARE

Berit Bystedt
Ingrid Granath
Kjell-Anders Jonsson
Annika Nilsson
Marie Wikström

STUDIELEDARE

Sonja Norlin

KOMMITTÉER MM
Dräkt och slöjd

Fest

Monika Rundström
Mari Andersson
Berit Jonsson

sammankallande

Anita Saveby
Berit Bystedt
Åsa Lendin
Göran Lindbäck
Ulf Åkerlund

sammankallande
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Lokal och Inköp

Kjell-Anders Jonsson
Karin Jonsson
Sören Östman

sammankallande

Torgvagnsförvaltare

Helge Lundgren
Viol Sime

sammankallande

Murbergsstämman

Anna Lindmark
Viola Sime
Leif Ståhl

Musik

Mats Hållander
Lennart Bystedt
Sören Östman

sammankallande

Valberedning

Katrin Åsander
Ulf Åkerlund
Göran Lindbäck

sammankallande

IT

Olle Burlin
Mats Hållander
Monika Rundström

sammankallande

DANSGRUPPER
Folkdansgrupp
Gammaldans
Nybörjargrupp i
Gammaldans
Barn och Ungdomsgrupp

Dansledare
Kjell-Anders Jonsson och Marie Wikström
Ingrid Granath
Ingrid Granath
Annika Nilsson och Berit Bystedt

AKTIVITETER
Vårterminen
Folkdansgruppen
Barn- och UngdomsGruppen
Gammaldansgruppen
Nybörjargrupp i folkdans
Marknader

27 aktiviteter med i genomsnitt 14 deltagare/aktivitet.
25 aktiviteter med i genomsnitt 11 deltagare/aktivitet.
20 aktiviteter med i genomsnitt 15 deltagare/aktivitet.
7 aktiviteter med i genomsnitt 8 deltagare/aktivitet
6 aktiviteter med i genomsnitt 10 deltagare/aktivitet

Höstterminen
Folkdansgruppen
17 aktiviteter med i genomsnitt 13 deltagare/aktivitet.
Barn- och UngdomsGruppen
17 aktiviteter med i genomsnitt 12 deltagare/aktivitet.
Gammaldansgrupp
18 aktiviteter med i genomsnitt 16 deltagare/aktivitet.
Marknader och Julskyltning 6 aktiviteter med i genomsnitt 11 deltagare/aktivitet.
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Totalt 143 aktiviteter med sammanlagt 1 840 deltagare per ett genomsnitt av 13
deltagare/gång.
HEMSIDA
Föreningens hemsida finns på www.folkdansringen.se/obackaringen.
GRUPPERNAS VERKSAMHET
Barn-och Ungdomsgruppens verksamhet
11/1

Startade vi dansåret.

21-22/1

BU idé-kurs i Ljusdal. De som var med var Annika Nilsson, Malin Lindbäck,
Berit Bystedt och Ingrid Granath, där de fick lära sig nya danser och träffa
andra BU-ledare och enligt utsago en mycket bra kurs.

22/2

Information för föräldrar om vad som kommer att ske under året.

1/4

Marknad på Brännaborg med dansuppvisning.

7/5

Städning av återvinningsstationer.

19/5

Bakning av tunnbröd i Högsjö Hembygdsgård för försäljning till
gårdsloppisen. Berit Bystedt, Sonja Norlin och Anita Saveby bakade.

20/5

Gårdsloppis på Jasminen.

21/5

Försäljning av bröd och hemgjorda saker på Gammaldansavslutningen på
Brännaborg.

6/6

Uppvisning med folkdansgruppen på Sveriges Nationaldag.

7/6

Avslutning med glass, lekar och dans.

15/6

Träning med övriga grupper inför midsommar.

21/6

Träning med övriga grupper inför midsommar.

23/6

Uppvisning på midsommarafton, några var med på 4 platser och några bara
på Murberget.

5-6/7

Besök från Kalifornien.

5/7

Lotta Norlin tog emot besökarna och visade dem till vår lokal, där vi bjöd på
fika och sedan dansade vi ute på parkeringen för det var så varmt att vi inte
kunde vara inne.

6/7

Lotta Norlin var guide när de åkte till Höga Kusten-bron och efter det,
uppvisning framför residenset tillsammans med barngruppen och några ur
folkdansgruppen. Sedan guidning av Lotta på Murberget och dagen
avslutades med middag och dans på Jasminen. Middagen och brödet hade
Ingrid Östman tillagat.
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Ett trevligt möte där adresser utbyttes och hopp om att ses igen.
7/8

Möte ledare och ungdomsgrupp inför ”vad göra i höst”. Vi bestämde att
börja hösten med en utflykt till Westin Adventure 23/9 samt övernattning i
Jasminen.

6/9

Dansstart för hösten.

23/9

16 st deltog vid Westin Adventures med flottfärd, femkamp och middag.
Sedan tillbaka till lokalen för övernattning, dans och lekar vilket 11 st deltog
i. Mycket lyckad kick-off.

19/11

Uppvisning för föräldrar och anhöriga på Jasminen.

22/11

Julpyssel tillsammans med slöjdkommittén då vi gjorde kylskåpsmagneter
och nyckelringar mm.

2/12

På hantverksmarknad på Brännaborg jobbade vi i köket, fiskdammen och ett
bord där vi sålde våra alster.

3/12

På skyltsöndagen jobbade vi i fiskdammen. Julfesten på kvällen hade vi ett
luciatåg som barngruppen stod för. Ungdomarna hade satt ihop programmet.
Tävlingar och så kom tomten förstås.

8/12

Avslutning för året. Då provade vi på linedance. Sedan blev det fika med
glass och en julklapp från ledarna.

Folkdansgruppen
Gruppen har tränat varje helgfri torsdag under året. Närvaron har varit skiftande, mellan 4-5
par men också 7-8 par per träningskväll. Musikerna har varit trogna och spelat vid varje
träning.
Uppvisningar och övriga aktiviteter
27/3

Samträning med Murbergsgillet på Parketten.

22/4

Dansträff Sollefteå Folkdansgille på Skedomsmons föreningsgård.

29/4

Let´s dance-dag i lokalen och prova på-dag för allmänheten.

21/5

Våravslutning på Brännaborg.

1/6

Samträning med BUS-gruppen inför 6 juni.

6/6

Uppvisning på nationaldagen på Mellanholmen tillsammans med BUSgruppen, vi gick även i paraden. Några var med ur varje grupp. Spelmän,
folkdansgrupp, gammaldansgrupp och BUS-grupp

15/6

Samträning med Ungdomsgruppen och Barngruppen inför midsommarafton.

21/6
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Midsommarafton med uppvisning på Högsjögården, Hembygdsgården i
Högsjö. När vi kom till Länsmuseet regnade det ordentligt, vi provade att
skicka in spelmännen på en musikstund, men den fick avbrytas. Efter
uppehållet skrapade vi dansbanan från regnvatten och dansade väldigt
försiktigt på det såphala golvet. Vi fortsatte till Klockargården och som tur
var hade det slutat regna.

5/7

Fick vi besök av folkdansare från Vasaorden i Kalifornien. Samkväm på
kvällen med prat och mycket dansutlärning av båda danslagen, mycket
trevligt.

6/7

Uppvisning på Torget tillsammans med Vasaorden, vi var 5 st par plus Bus.
Vi dansade båda var för sig och tillsammans, det blev mycket uppskattat av
publiken. Samkväm på kvällen med mycket dans.

22/7

Uppvisning på Murbergsstämman med 4 par. Varav några var från Barn och
ungdomsgruppen.

21/10

Dansträff Skedomsmon Föreningsgård.

17/12

Gammaldansavslutning på Brännaborg.

Gammaldansgruppen
Det har varit gammaldans på söndagskvällarna på Jasminen under vårsäsongen 15 januari- 7
maj med 6-8 danspar varje danskväll och 3-4 spelmän varav två nya dragspelare. Sven
Forsström och Lennart Holmgren, som hälsades varmt välkomna till föreningen.
Murbergsgillet bjöd in till samträning 27 mars på Parketten och Sollefteå Folkdansgille 22
april till dansträff på Skedomsmons Föreningsgård. Det blev ingen buss till Skedomsmon men
fem Öbackaringare trängde ihop sig i en bil och hade en trevlig danskväll.
Våravslutningen på Brännaborg var den 21 maj med c:a 50 dansare, 12 spelmän och 5 barn
inkl. gäster från Erstagillet, Gudmundråringen, Murbergsgillet, Sollefteå Folkdansgille och
Härnösands Spelmansgille.
Höstsäsongen startade 10 september. 5-7 dansare återkom efter sommaruppehållet.
Föreningen fick två helt nya medlemmar och två ”nygamla”.
Vi har dansat till musik från 3-5 spelmän och däribland Lotta Norlin, som har utökat
fiolgänget.
Det blev inte heller denna gång någon buss 21 oktober till Skedomsmon Föreningsgård men
Öbackaringen representerades av fem personer även denna gång men i egna bilar.
Flera gammaldansare har förutom dansen på söndagarna även varit med på festkommitténs
arrangemang med surströmming 30 september och julfest 3 december.
Året avslutades med gammaldanskvällen på Brännaborg 17 december.
Föreningarna i Medelpads och Ångermanlands distrikt hade precis som till våravslutningen
bjudits in och dansare från Erstagillet, Murbergsgillet och Sollefteå Folkdansgille hade
hörsammat inbjudan. Det blev trots julens nalkande c:a 34 dansare, 14 spelmän och 2 barn,
däribland spelmän även från Lugnvik, Klockestrand och Härnösands Folkdansgille.
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Spelmän under året:
Sven Forström, Lennart Holmgren, Mats Hållander, Per-Erik Molander, Lotta Norlin och
Sören Östman.
STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN, UPPTAKTSMÖTE OCH ÅRSMÖTE
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. Dessutom 1 möte med spelmän och fadder för
spelmännen Jenny L.
Föreningen har haft 4 protokollförda möten. Dessutom 1 upptaktsmöte och 1 årsmöte.
Alla möten har varit i föreningslokalen.
Våren 2006
060109
060126
060205
060209
060305
060323
060410
060514
060612
Hösten 2006
060821
060828
060910
061009
061019
061106
061128

Styrelsemöte
Årsmöte
Styrelsemöte
Föreningsmöte
Styrelsemöte
Föreningsmöte
Styrelsemöte
Föreningsmöte
Styrelsemöte

Protokoll (förberedelser inför årsmötet)
Se särskilt årsmötesprotokoll
Protokoll 2/06
Protokoll 1/06
Protokoll 3/06
Protokoll
Protokoll 4/06
Protokoll 3/06
Protokoll 5/06

Upptaktsmöte
Styrelsemöte
Möte spelmän o
styrelse
Styrelsemöte
Föreningsmöte
Styrelsemöte
Extra styrelsemöte

Protokoll
Protokoll 6/06
Anteckningar
Protokoll 7/06
Protokoll 4/06
Protokoll 8/06
Protokoll 9/06

DISTRIKTÅRSMÖTE
Distriktårsmöte i Nipan restaurangen Sollefteå 060402.
Föreningen representerades av: Berit Bystedt, Berit Jonsson, Kjell-Anders Jonsson, Ingrid
Östman och Sören Östman.
REPRESENTATION I DISTRIKTET
Föreningen har haft 9 funktionärer i Ångermanlands Distrikt av Svenska Folkdansringen.
Yngve Nilsson
Stig Larsson
Sune Nilsson
Åsa Lendin
Yvonne Lindbäck
Christina Hemström
Christer Lindmark
Mats Hållander
Anders Norlin

Distriktsordförande
Vice distriktsordförande, studieledare och pressombud
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Sektionsledare för Dräktsektionen
Sektionsledare för Musiksektionen
Ledamot för Musiksektionen
Sektionsledare för Kontakt-Danssektionen
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KONFERENSER
Ingen kick-off på Bingolotto i år. Ingrid Granath hämtade endast lotterna på utlämningsstället
och fick information där.
LOPPIS
Det har arrangerats 9 loppmarknader på Brännaborg och alla har varit välbesökta av både
säljare och köpare. Med ett 40-tal säljare varje gång. Varje loppis har givit en bra inkomst till
föreningen.
HANTVERKSMARKNAD
Vi har haft hantverksmarknad på Brännaborg vid 2 tillfällen, 1/4 och 2/12. Vi hade då ett 2030tal säljare med all sorts hantverk. Vi hade egen försäljning, fiskdamm och goda kolbullar
att sälja. Föreningen hade även ett lotteri och fikaförsäljning.
SKYLTSÖNDAG
Föreningen arrangerade den 3/12 ”dans kring granen” på torget i Härnösand, samt försäljning
av lussekatter, pepparkakor, knäck, korv, glögg, fiskdamm och lotteri.
TRÄFFAR OCH FESTER
18/2

Bjudningsdans på Brännaborg

5-6/7

Besök från Kalifornien

21/5

Gammaldanskväll på Brännaborg (våravslutning)

24/6

Midsommarfirande på Camplidas i Söråker

30/9

Surströmmingsfest på Jasminen

11/11

Bjudningsdans på Brännaborg

3/12

Julfest på Jasminen

KURSER
29/4

Let´s Dance dag på Jasminen

Deltagande vid kurser arrangerade av Ångermanlands distrikt av Svenska
Folkdansringen.
25-26/3

Musik- och spelmansintruktörskurs kursdel 9, på Härnösands Folkhögskola
Handledare/Instruktör: Mats Hållander, Christer Lindmark.
Deltagare: Kurt Engström
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23-24/9

Musik- och spelmansintruktörskurs, kursdel 10, på Härnösands
Folkhögskola, Härnösand
Handledare/instruktör: Mats Hållander, Christer Lindmark.
Deltagare: Kurt Engström, Lise-Lott Norlin.

28-29/10

Slöjdledarkurser i textila slöjdarter och metallslöjd, på Härnösands
Folkhögskola, Härnösand.
Deltagare: Christina Hemström, Monika Rundström.

25-26/11

Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 11, på Härnösands
Folkhögskola, Härnösand.
Handledare/Instruktör: Christer Lindmark.
Deltagare: Kurt Engström.

Nybörjargruppen i folkdans
En decimerad nybörjargrupp i folkdans började efter uppehåll under jul och nyår torsdag 12
januari, men utan spelmän och därför dans till bandspelare.
Det var 6-9 tappra dansare men svårigheten att hitta danser och motivation till en så liten
grupp gjorde att gruppen avslutades 23 februari efter sju danstillfällen.

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET
Dräkt – och slöjdkommittén
Gruppen består av Monika Rundström (sammankallande), Mari Andersson och Berit Jonsson
och har under året gjort följande:
Vi träffades en gång på stan för att planera och handla inför pysseldagen med barn- och
ungdomsgruppen. Veckan innan pysseldagen samlades vi hos Monika för att göra en del
förberedelser, måla flirtkulor mm.
22/11

Julpyssel med barn- och ungdomsgruppen. Vi gjorde tomtar av flirtkulor,
kylskåpsmagneter som doftade av kanel och apelsin samt flätade
nyckelringar mm.

Festkommittén
Festkommittén har under året haft 4 möten där vi planerat följande aktiviteter:
24/6

Midsommarafton firade vi på Camplidas. Vi var 19 deltagare som njöt av
medhavd förtäring. Kvällen avslutades med 5-kamp och vildmarksbad. Det var
8 st som övernattade i husvagnar, tält och husbilar.

30/9

Surströmmingsfest på Jasminen . Cirka 29 medlemmar deltog med allsång,
lekar och dans. Kvällen avslutades med musiktävling. Programledare var Emma
Lendin och Emma Åkerlund. Musiken stod Lennart Holmgren, Per-Erik
Molander, Lennart Bystedt och Sören Östman för.
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4/12

Julfest på Jasminen. Alla grupper deltog. Cirka 41 st medlemmar. Kvällen
började med glögg och pepparkakor. Därefter kom Lucia med tärnor och tomtar
och sjöng julsånger för oss. Vi åt julgröt och skinksmörgås och sjunger allsång.
Därefter hade vi lekar och sen kom tomten med julklappar. Kvällen avslutas
med kaffe och saffransbröd, frukt och julgodis.
Utöver ovanstående har festkommittén under året ordnat med fika vid årsmötet,
föreningsmöten oh upptaktsmötet.

Kommittén för Murbergsstämman
En kort redogörelse för Murbergsstämman är att stämman var bra men det var synd att det
kom så lite folk. Kommittén för Murbergsstämman har haft flera möten för planering inför
stämman. De som var engagerade var Leif Ståhl, sammankallande, Anders Norlin, Olle
Burlin, Anna Lindmark och Christer Lindmark. Det är beslut enligt ett föreningsmöte att
lägga Murbergsstämman på ”is” för att tag. Länsmuseet har inte varit särskilt tillmötesgående
när det gäller stämman.
Musikkommittén
Under året som gått har Öbackaringens spelmän deltagit vid de olika dansgruppernas
träningar och uppvisningar.
Spelmän från föreningen har medverkat vid följande evenemang:
Musik och spelmanskurser på Härnösands folkhögskola.
Öppet hus ”Lets Dance” i Jasminen 29 april.
Spelmansstämmor och dansträffar i och utanför länet.
Midsommarfirande med dansuppvisningar.
Nordlek, Göteborg 25-30 juli och kurser, konserter och spel till dans (Svenska mässan).
2 stycken deltog: Mats Hållander och Lotta Norlin.
Gammaldansgruppens dansavslutningar på Brännaborg 21 maj och 17 december.

IT-kommittén
Gruppen som består av Olle Burlin (sammankallande),Mats Hållander och Monika
Rundström hr under året 2006 gjort följande:
Föreningens hemsida har fräschats upp och fått ett nytt ansikte. Åtgärden har
uppmärksammats av medlemmarna och vi har fått många lovord för den.
Vid höstens föreningsmöte togs beslut om att resa till Riga i Lettland. IT-kommittén valde
därför att göra en enkel engelsk information om föreningen på vår hemsida. Det har
uppskattats.
Kommittén har inte hållit några formella möten men har haft några ”miniarbetsträffar” i
samband med dans i föreningslokalen. Större delen av kommunikationen mellan
kommittémedlemmarna har dock skett via e-mail.
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Torgvagnskommittén
Torgvagnen kommer alltid till bra användning vid föreningens olika arrangemang. Från
vagnen har försäljning skett av både kaffe/te, kakor, smörgåsar, korv, dricka, toast och glass.
Torgvagnen har varit med vid flera av föreningens arrangemang under året, bland annat
Marknadsdagarna i juni, midsommarafton på Murberget samt Murbergsstämman.
Föreningslokalen Jasminen
Regelbundna hyresgäster har varit: Härnösands Spelmansgille och Öbacka Diamonds.
Dessutom har enskilda medlemmar i föreningen hyrt lokalen för speciella tillfällen. Även
Samf. Sveaplan har hyrt lokalen för deras årsmöte. Icke medlemmar har också hyrt lokalen
några gånger under året.
Lokal och Inköpskommittén
Lokal och Inköpskommittén har skött underhållet med hjälp av medlemmar, och gjort inköp
till de flesta aktiviteter som föreningen haft. En städdag hade vi 13/5 och då städade vi både
ute och inne. Det var 10-12 st medlemmar som hjälptes åt med det.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2006, visas i en enskild redogörelse
från kassören.

Sidan 11 av 11

Slutord
Styrelsen för Folkdanslagen Öbackaringen av Svenska Folkdansringen framför härmed sitt
varma tack till alla medlemmar för det stora intresse de visat föreningen, och dess verksamhet
under det gångna året 2006.

Anders Norlin
Ordförande

Yngve Nilsson
Vice Ordförande

Åsa Lendin
Sekreterare

Yvonne Lindbäck
Kassör

Berit Bystedt
Vice Sekreterare

Jenny Lindmark
Ledamot

Ingrid Östman
Ledamot

Birgitta Larsson
Suppleant

