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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2007-12-31
Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2007 avge
följande verksamhetsberättelse:
STYRELSE MM
Ordförande
Vise ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Yngve Nilsson
Birgitta Larsson
Åsa Lendin
Berit Bystedt
Yvonne Lindbäck
Annika Nilsson
Ingrid Östman
Lennart Bystedt

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Helge Lundgren
Sven Westerlund
Annica 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
Karin Steggo
Berit Jonsson

sammankallande

Anita Saveby
Berit Bystedt
Åsa Lendin
Göran Lindbäck

sammankallande
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Lokal och Inköp

Kjell-Anders Jonsson
Karin Jonsson
Sören Östman

sammankallande

Torgvagnsförvaltare

Helge Lundgren
Sonja Andersson

sammankallande

Musik

Mats Hållander
Lennart Bystedt
Sören Östman

sammankallande

Valberedning

Katrin Åsander
Anders Norlin
Göran Lindbäck

sammankallande

IT

Olle Burlin
Mats Hållander
Monika Rundström

sammankallande

DANSGRUPPER
Folkdansgrupp
Gammaldans
Barn och Ungdomsgrupp

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

AKTIVITETER
Vårterminen
Folkdansgruppen
Barn- och UngdomsGruppen
Gammaldansgruppen
Marknader

28 aktiviteter med i genomsnitt 19 deltagare/aktivitet.
21 aktiviteter med i genomsnitt 11 deltagare/aktivitet.
18 aktiviteter med i genomsnitt 19 deltagare/aktivitet.
8 aktiviteter med i genomsnitt 8 deltagare/aktivitet.

Höstterminen
Folkdansgruppen
19 aktiviteter med i genomsnitt 17 deltagare/aktivitet.
Barn- och UngdomsGruppen
18 aktiviteter med i genomsnitt 10 deltagare/aktivitet.
Gammaldansgrupp
15 aktiviteter med i genomsnitt 21 deltagare/aktivitet.
Marknader och Julskyltning 6 aktiviteter med i genomsnitt 11 deltagare/aktivitet.
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Totalt 133 aktiviteter med sammanlagt 2 085 deltagare per ett genomsnitt av 15
deltagare/gång.
HEMSIDA
Föreningens hemsida finns på www.folkdansringen.se/obackaringen.
GRUPPERNAS VERKSAMHET
Barn-och Ungdomsgruppens verksamhet
10/1

Började vi att dansa igen efter juluppehållet.

4/4

Påskpåse till alla.

28/4

Var vi med på marknaden på Brännaborg.

12/5

Träning för några som skall fara med till Lettland.

13/5

Städning av återvinningsstationer. Vi var 14 st hjälptes åt.

23/5

Avslutning med skattjakt och tårta. Vilken de gjort själva.

6/6

Uppvisning med övriga grupper på Sveriges Nationaldag.

7/6

Avslutning med glass, lekar och dans.

13/6

Träning med övriga grupper inför midsommar.

20/6

Träning med övriga grupper inför midsommar.

22/6

Uppvisning på midsommarafton Barngruppen var med på Murberget.
Ungdomarna var med på alla 4 ställen.

20/8

Upptaktsmöte.

24-26/8

Besök från Jelgava. Det var 3 st från barngruppen och 3 st från
ungdomsgruppen som var med båda dagarna. Jättekul att träffas
igen. Det blev mycket dans och skratt. På lördag kväll var det uppvisning i
foajén på Teatern. De reste hem på söndag morgon efter några fulltecknade
dygn.
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29/8

Dansstart och information för föräldrarna vad som händer under hösten.

7-9/9

Dansläger i Ockelbo. Det var 8 barn och 3 ungdomsledare som for iväg med
tåg. Vi bodde i masslogi. Ett jättebra läger med många nya kontakter och
danser.

17-18/11 Övernattning på lokalen. Vi samlades vid lokalen. Vi började helgen med att
åka till Häggdånger där vi hade lite olika äventyr, samt grillade korv. Vi
gjorde även ett besök hos Katarina för titta på hennes hästar. Efter det for vi
tillbaka till Jasminen. Där dansade och vi tränade inför uppvisningen vi
skulle ha för föräldrarna på söndagen. Efter middagen blev det film innan vi
somnade alldeles utmattade. På söndagen kom föräldrar för att titta på
uppvisningen som blandades med några traditionella svenska folkdanser med
några amerikanska danser. Fullt ös blev det på Jasminen. Efter fikat och
lottförsäljningen for vi hem.
21/11

Julpyssel tillsammans med de andra grupperna på Jasminen mellan
18.00-21.00 Där vi gjorde många fina alster till försäljningen på
Murbergsmarknaden.

9/12

Julfest tillsammans med alla grupper. Vi uppträdde med luciatåg.

12/12

Dansavslutning med pizza och med filmen från uppvisningen den 18/11.

13/12

Lussade vi för en grupp damer som hade julfest på Jasminen.

16/12

Murbergets julmarknad då vi sålde de saker vi hade gjort på pysselkvällen.
Vi har varit med på alla loppisarna under året.

Folkdansgruppen
Gruppen har tränat varje helgfri onsdag under året. Närvaron har varit skiftande, mellan 4-6
par men också 7-8 par per träningskväll. Musikerna har varit trogna och spelat vid varje
träning.
Uppvisningar och övriga aktiviteter
17/3

Graningesvängen, 5 personer var där från oss.

24/3

Dansträning samt information inför Lettlandsresan.

22/4

Extra dansträning. Vi tränade på dansen Hambo i Smyge.
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12/5

Dansträning alla grupper. (lördag).

14/5

Sida. Annika Nilsson lärde ut några svenska danser för kambodjaner.

17/5

Genrep inför Lettlandsresan på Ädelhem.

24-28/5

Resa till Lettland. 23 dansare och 4 spelmän + 20 övriga medlemmar.

6/6

Dansuppvisning på torget i Härnösand.

22/6

Midsommarafton med uppvisning på Högsjögården, Hembygdsgården i
Högsjö, Murberget och Klockargården. Därefter på kvällen fortsätter vi
firandet ute hos Nilssons i Häggdånger.

12-19/8

Rafnastämman. Cirka 10 st. Några kom till stämman redan på söndagen,
helgen före, medan andra kom till helgen .

22/8

Dansträning inför helgen när dimzendansarna från Lettland kommer hit.

24-26/8

Samkväm fredag kväll med Dimzens. Lördag kväll teatercafé där
dimzendansarna var huvudattraktionen.

5/11

Samdans med Gudmundråringen på Festo.i Kramfors

Gammaldansgruppen
Det har varit gammaldans på söndagskvällarna på Jasminen under vårsäsongen 14 januari- 6
maj med 5-9 danspar varje danskväll och 3-6 spelmän under vårsäsongen. Föreningens
Lettlandsresenärer träffades för att få information 24 mars inför resan till Jelgava 24-28 maj.
Våravslutningen var 13 maj på Brännaborg med c:a 30 dansare och 7 spelmän och 2 barn
inkl. gäster från Alnö Folkdansgille, Murbergsgillet och Härnösands Spelmansgille.
Höstsäsongen startade 2 september. 5-6 danspar återkom direkt efter sommaruppehållet och
ytterligare några i oktober.
Föreningen annonserade om ”gammaldans för nybörjare” from 30 september. Det resulterade
i 4 nya medlemmar samt 2 medlemmar, som är huvudmedlemmar i Murbergsgillet och 9-11
danspar på söndagskvällarna.
Några deltagare från gruppen var med på samträningen i Kramfors 5 november tillsammans
med Gudmundråringen, Murbergsgillet, Sollefteå folkdansgille och en massa spelmän.
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Flera gammaldansare har förutom dansen på söndagarna varit med på festkommitténs
arrangemang med Återträff Jelgava 15 september, surströmmingsfest 13 oktober och julfest
9 december.
Året avslutades med gammaldanskväll på Brännaborg 16 december. Föreningarna i
Medelpads och Ångermanlands distrikt hade precis som till våravslutningen bjudits in och
dansare från Erstagillet, Gudmundråringen, Murbergsgillet och Sollefteå Folkdansgille hade
hörsammat inbjudan. Det blev trots julens nalkande c:a 33 dansare, 8 spelmän och 5 barn.
Spelmän under året:
Sven Forström, Lennart Holmgren, Mats Hållander, Per-Erik Molander, Lotta Norlin, Carlos
de Mello och Sören Östman. Under november månad har även Benneth Eklund kompat på sin
kontrabas.
STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN, UPPTAKTSMÖTE OCH ÅRSMÖTE
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.
Föreningen har haft 3 protokollförda föreningsmöten. Dessutom 1 upptaktsmöte och 1
årsmöte.
Alla möten har varit i föreningslokalen.
Våren 2007
070108
070125
070204
070315
070312
070423
070628

Styrelsemöte
Årsmöte
Styrelsemöte
Föreningsmöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte

Protokoll (förberedelser inför årsmötet)
Se särskilt årsmötesprotokoll
Protokoll 2/07
Protokoll 1/07
Protokoll 3/07
Protokoll 4/07
Protokoll 5/07

Hösten 2007
070820
070924
071010
071018
071129

Upptaktsmöte
Styrelsemöte
Föreningsmöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte

Protokoll 2/07
Protokoll 6/07
Protokoll 3/07
Protokoll 7/07
Protokoll 8/07

DISTRIKTÅRSMÖTE
Distriktårsmöte i Nipan restaurangen Sollefteå 070401.
Föreningen representerades av: Berit Bystedt, Kjell-Anders Jonsson, Ingrid Östman, Sören
Östman och Åsa Lendin.
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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

KONFERENSER
För Folkspel Norr, med säte i Umeå. Har haft 3 st träffar. 14/3 var på Sporthotellet i
Härnösand. 23/8 var i Bergsåker och 25/10 på sporthotellet igen. Det har varit Ingrid Granath,
Yvonne Lindbäck som deltagit. Göran Lindbäck ersatte Yvonne den 23/8.
LOPPIS
Det har arrangerats 8 loppmarknader på Brännaborg som alla har varit välbesökta av både
säljare och köpare. Vi har ett bra arrangemang tycker både säljare och köpare.
HANTVERKSMARKNAD
Vårmarknaden den 28/4.Det ca 20 säljare, men tyvärr regnväder.
Julmarknaden den 25/11 var det också 20 talet säljare med men bra väder den här gången och
många köpare. Bra försäljning på kolbullarna. Fiskdammen slog rekord i år.
SKYLTSÖNDAG
Föreningen medverkade under skyltsöndagen, på torget den 2/12, med dans kring granen,
försäljning av varm korv, glögg, lussekatter, knäck, godis samt fiskdamm och lotteri.
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TRÄFFAR OCH FESTER
3/2

Bjudningsdans på Brännaborg.

17/3

Graningesvängen.

24-28/5

Besöker Jelgava, Lettland.

13/5

Gammaldanskväll på Brännaborg (våravslutning).

22/6

Midsommarfirande hos Nilssons i Häggdånger.

12-19/8

Rafnastämman.

24-26/8

Besök från Jelgava, Lettland.

13/10

Surströmmingsfest på Jasminen.

5/11

Samdans med Gudmundråringen på Festo i Kramfors.

10/11

Bjudningsdans på Brännaborg.

9/12

Julfest på Jasminen.

16/12

Gammaldansavslutning.

KURSER
Deltagande vid kurser arrangerade av Ångermanlands distrikt av Svenska
Folkdansringen.
24-25/3

Musik- och spelmansinstruktörskurs kursdel 12, Härnösands Folkhögskola.
Handledare och instruktörer: Christer Lindmark och Mats Hållander
Deltagare: Kurt Engström.

22-23/9

Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 13, Härnösands Folkhögskola
Handledare och instruktörer: Mats Hållander och Christer Lindmark
Deltagare: Kurt Engström.
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27-28/10

Slöjdledarkurs i textila slöjdarter, Härnösands Folkhögskola.
Deltagare: Monika Rundström.

24-25/11

Musik- och spelinstruktörskurs kursdel 14, Härnösands Folkhögskola.
Handledare och instruktör: Christer Lindmark.
Deltagare: Kurt Engström.

Vid alla kurser har Stig Larsson varit kursledare.
KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET
Dräkt – och slöjdkommittén
Gruppen består av Monika Rundström (sammankallande), Karin Steggo och Berit Jonsson
och har under året gjort följande:
15/3

Planeringsmöte.

Mars-April Hemarbete: Inköp av tyger. Tillklippning av särkar
19/4

Träffades i lokalen, tillsammans med flera av medlemmarna i föreningen, för att
sy särkar till barn- och ungdomsgruppen.

April

Hemarbete: Inköp av tyger. Tillklippning och sömnad av särkar och förkläden.

3/5

Symöte tillsammans med flera av medlemmarna för att sy särkar och förkläden
till barn- och ungdomsgruppen.

Maj

Hemarbete. Tillklippning och sömnad av särkar och förkläden.

Juni

Symöte och utlämning av kläder inför sommarens uppvisningar.

21/11

Julpyssel med barn och vuxna inför julmarknaden på Murberget.
Vi målade, gjorde tomtar och julkort samt band kransar m.m.
Dräkt- och slöjdkommittén vill också utrycka ett stort tack till alla medlemmar
som på olika sätt deltagit och hjälpt till med årets aktiviteter. Några av er har
dragit ett större lass än oss andra och utan er hjälp, har inte vi kunnat genomföra
detta.
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Festkommittén
Festkommittén har under året haft 4 möten där vi planerat följande aktiviteter:
22/6

Midsommarafton firade vi hos Nilssons i Häggdånger, i lövad loge. Efter
maten gick vi en tipsrunda och sedan blev det lekar. Kvällen avslutades med
varm korv.

15/9

Jelgavaträff på Jasminen. Vi var 27 st som åt Lettisk mat som festkommittén
och några andra medlemmar hade lagat. Därefter tittade vi på film och kort från
vår resa till Jelgava i maj.

13/10

Surströmmingsfest på Jasminen . 29 vuxna och 2 barnmedlemmar deltog med
allsång, lekar och dans.

9/12

Julfest på Jasminen. 32 vuxna och 10 barn. Vi åt julgröt och skinksmörgås.
Sena kom Lucia med tärnor. Därefter var det sång och jullekar tills tomten kom
med julklappar. Kvällen avslutades med kaffe, kaka, mandariner och godis. Vi
bjöd även in familjen Nolén till vår fest.
Utöver ovanstående har festkommittén under året ordnat med fika vid årsmötet,
föreningsmöten och upptaktsmötet.

Musikkommittén
Öbackaringens spelmän har under året 2007 spelat till de olika dansgruppernas träningar och
uppvisningar.
Under året har spelmännen deltagit vi följande evenemang:
Musik och spelmanskurser på Härnösands Folkhögskola.
Gammaldansavslutning p Brännaborg 13 maj.
Resa till Lettland 24-28 maj.
Nationaldagen 6 juni.
Midsommarfirande med dansuppvisningar.
Besök från Lettland av Dimzens folkmusikensemble 24-26 augusti.
Julavslutning på Brännaborg 16 december.
Spelmansstämmor och dansträffar under året i och utanför länet.
Sammankallande Mats Hållander
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IT-kommittén
Gruppen som består av Olle Burlin (sammankallande), Mats Hållander och Monika
Rundström har under året 2007 gjort följande:
IT-kommittén har under året inte haft några formella möten, men i samband med
dansträningar och via mail har innehållet på hemsidan diskuterats. Vi har också samlat bilder
från Jelgava-resan.
Torgvagnskommittén
Torgvagnen har under året använts vi marknadsdagarna i juni samt vid midsommarfirandet på
Murberget. Från vagnen har försäljning skett av kaffe/te, hembakt bröd, korv, toast, glass och
dricka.
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.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2007, visas i en enskild redogörelse
från kassören.
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Reseskildring
Lettlandsresa 24-28/5-2007
Jag (Berit) och Olle började redan efter föreningsmötet hösten 2006, där det blev beslutat att
vi skulle göra en medlemsresa. med att söka en plats att fara till och efter mycket letande
bland olika lag i de Baltiska länderna kom vi fram till Lettland och fdl. Dimzen i Jelgava. Det
här presenterades på årsmötet 2007, där vi också hade önskemål om anmälan eftersom det var
begränsat med plats i bussen. Intresset var stort, 47 st som for.
Lördag 24/3: dansträning och information om resan. Vi hade extra dansträningar för att få till
vårt program.
Torsdag 24/5: äntligen var det avresedag, resan med buss till Frihamnen i Stockholm med fika
och mat, gick jättebra. Resan över med Regina Baltica gick även den jättebra. Trots dåligt
väder.
Fredag 25/5: 3 st från danslaget mötte upp i hamnen i Riga., där vi fick en guidad tur både i
gamla och nya delen av Riga. Sedan blev det en resa på ca 4 mil till Jelgava och vårt hotell,
som också hette Hotell Jelgava. Efter installation på hotellet och ombyte till dräkt, bar det av
till paraden och stadsfesten. Vi tågade med ca 1000 st andra genom staden. Efter det blev
inbjudna till dimzendansarnas lokal på mat, dricka och dans. Yngve, Kjell-Anders och
Svetlana inbjöds till ett ”möte” tillsammans med borgmästaren och andra ”storheter” där det
överlämnades gåvor till oss. Väl tillbaka på hotellet, bastade många av oss i det förbokade
saunakomplexet. Vi fick en skön stund i bastun och relaxrummet.
Lördag 26/5: Uppvisning på marknaden, där även dimzendansarna uppträdde. Sedan for vi på
guidad tur till ett slott, Rundale Castle, som var alldeles otroligt vackert. Därefter blev vi
bjudna på lunch av Jelgava stad.
På eftermiddagen - kväll hade vi en 45 minuter lång uppvisning på gräsmatta bakom
kulturhuset. Där uppträdde även lag från Vitryssland och andra lag från baltiska länder.
Dimzendansarna var naturligtvis också med. Kvällen – natten avslutades även denna gång i
saunakomplexet. Där vi även hade prisutdelning efter frågetävlingen på nerresan.
Söndag 28/5: Hade vi egen tid att utforska staden innan resan till färjan.
Måndag 28/5: Hemma i Sverige igen. Alla var mycket nöjda med resan och tyckte det varit
jättekul.
Reseledare: Berit Bystedt och Olle Burlin
Tolk: Svetlana Dmitrieva.
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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 2007.

Yngve Nilsson
Ordförande

Birgitta Larsson
Vice Ordförande

Åsa Lendin
Sekreterare

Yvonne Lindbäck
Kassör

Berit Bystedt
Vice Sekreterare

Annika Nilsson
Ledamot

Ingrid Östman
Ledamot

Lennart Bystedt
Suppleant

