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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2017-12-31

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2017 avge följande
verksamhetsberättelse.

STYRELSE MM
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Yngve Nilsson
Lennart Bystedt
Åsa Lendin
Berit Bystedt
Yvonne Lindbäck
Katarina Westling
Karin Steggo

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Helge Lundgren
Sven Westerlund
Annica Ehinger
Katrin Åsander

DANSLEDARE

Ingrid Granath
Kjell-Anders Jonsson
Christer Norlin
Marie Wikström

STUDIELEDARE

Sonja Norlin

KOMMITTÉER
Dräkt och slöjd

Katrin Åsander
Annette Sjödin
Anita Åkerlund

sammankallande

Fest

Berit Bystedt
Åsa Spangenberg
Åsa Lendin
Göran Lindbäck
Karin Steggo

sammankallande

Lokal och Inköp

Gösta Spangenberg
Åsa Spangenberg

Sammankallande

Torgvagnsförvaltare

Lena Nilsson
Göran Lindbäck

sammankallande

Musik

Mats Fagerberg
Lennart Bystedt
Kurt Engström
Yngve Nilsson

sammankallande
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Valberedning

Lena Ståhl
Lena Nilsson
Vakant
Katarina Westling

sammankallande

IT

Monika Rundström
Christer Norlin

sammankallande

Loppis

Marie Wikström
Göran Lindbäck
Ingrid Granath

sammankallande

AKTIVITETER
Vårterminen
Folkdansgruppen
Gammaldansgruppen
Marknader/loppis
Slöjd

27
17
5
11

aktiviteter med i genomsnitt 14 deltagare/aktivitet.
aktiviteter med i genomsnitt 23 deltagare/aktivitet.
aktiviteter med i genomsnitt 10 deltagare/aktivitet.
aktiviteter med i genomsnitt 8 deltagare/aktivitet.

Höstterminen
Folkdansgruppen
Gammaldansgruppen
Marknader/loppis
Slöjd

17
14
5
4

aktiviteter med i genomsnitt 16 deltagare/aktivitet.
aktiviteter med i genomsnitt 18 deltagare/aktivitet.
aktiviteter med i genomsnitt 12 deltagare/aktivitet.
aktiviteter med i genomsnitt 7 deltagare/aktivitet.

Totalt 100 aktiviteter med sammanlagt 1 536 deltagare med ett genomsnitt av
15 deltagare/gång.
HEMSIDA
Föreningens hemsida finns på www.obackaringen.se
GRUPPERNAS VERKSAMHET
Folkdansgruppen
Gruppen har tränat varje helgfri onsdag under året. Närvaron har varit skiftande, med 4-7 danspar per
träningskväll. Musikerna har varit trogna och spelat varje träning. Ibland har det varit fler musiker än
dansare, ca 3-7 spelmän/kvinnor/träning.
Perioderna har varit 11/1 - 23/6 och 23/8 – 6/12.
Ungefär en gång varje månad har vi haft dans-/spel-utbyte med Sollefteå folkdansgille, varannan gång
i Härnösand och varannan gång i Sollefteå. Totalt 7 gånger.
14/5

Samdans med Sollefteå i Bjärtrå inför nationaldagen

27/5

Vid besöket av Gotlands folkdanslag gjorde vi två uppvisningar tillsammans, det var på
Länsmuseet Murberget i hörsalen och vid äldreboendet Koltrasten, väldigt uppskattat.

6/6

Dansade på Näsåkers Hembygdsgård på nationaldagen tillsammans med Sollefteå
folkdansgille, där det sedan bjöds på tårta. Vi fick åka ett litet tåg in till samhället och
även i kortegen om man inte ville gå.

23/6

Midsommarafton med uppvisning tillsammans med Sollefteå folkdansgille när båten
Birka Cruises ankom kl. 08.00 till Härnösand. Anlitad av kommunen hade vi ca 30 min
program, så vi är väldigt glad att Sollefteå folkdansgille kunde ställa upp i år också.
Sedan var det fika på lokalen innan vi och de skulle vidare till ordinarie uppvisningar. Vi
var till Högsjögården och till Hembygdsgården i Högsjö och avslutade på Murberget.

1/7

Vid besöket från Dimzens folkdanslag från Lettland, gjorde vi en uppvisning
tillsammans med Sollefteå folkdansgille på Forseds Hembygdsgård som hade jubileum.
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26/8

Prova-på-dans på Teatern. Det var flera dansorganisationer förutom Öbackaringen som
deltog i uppträdande och work-shops. Det kom mycket folk och dagen resulterade i
1 ny medlem. Föreningen hade ett bord där vi gjorde reklam för oss och där användes
den roll-up som köpts in.

Gammaldansgruppen
15/1

2/4

Vi har dansat gammaldans på söndagkvällarna på Jasminen med
8-11 danspar och 3 spelmän varje danskväll under vårsäsongen
och med 3 nya dansare.
Gammaldansgruppen bjöd in folkdansgruppen till samdans
19 dansare och 5 spelmän.

21/5

Våravslutning på Jasminen med dans och smörgåstårta.
18 dansare och 2 spelmän.

10/9

Höstsäsongen startade. Vi har varit 5-9 danspar under hösten
och 3 spelmän och med 3 nya dansare.

10/12

Gammaldansgruppens sista dans före jul på Jasminen med dans och fika
(glögg, saffransbröd mm) med 12 dansare och 3 spelmän.

SPELMÄN
Sven Forsström, Lennart Holmgren, Anders Lindqvist, Christer Lindmark, Jan och Christina Grafström,
Mats Fagerberg, Kurt Engström, Yngve Nilsson, Lennart Bystedt.
MÖTEN
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.
Föreningen har haft 2 protokollförda föreningsmöten. Dessutom 1 upptaktsmöte och 1 årsmöte.
DISTRIKTÅRSMÖTE
5 st. från Öbackaringen representerade på distriktårsmötet på Hallstaberget 9/4.
Föreningen representerades av:
Kjell-Anders Jonsson, Berit Bystedt, Göran Lindbäck, Åsa Lendin, Ingrid Granath.
REPRESENTATION I DISTRIKTET
Föreningen har haft 4 funktionärer i Ångermanlands Distrikt av Svenska Folkdansringen.
Yngve Nilsson
Åsa Lendin
Yvonne Lindbäck
Christer Lindmark

Ordförande
Revisor
Revisorsuppleant
Musiksektionen

FRÅGESPORTEN
Vetgirig.nu
Vinnare vårsäsongen: Sonja Norlin
Vinnare höstsäsongen: Christer Norlin
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LOPPIS
Vi har haft 7 st. loppisar på Brännaborg som har varit välbesökta av säljare från när och fjärran och
många köpare. En eloge till alla som har jobbat i köket, burit bord, bakat, städat, fixat växel och satt
upp affischer.
MURBERGSSTÄMMAN
Samarrangemang mellan Härnösands spelmansgille, Murbergsgillet, Öbackaringen, Medelpads
folkmusikförbund, Ångermanlands spelmansförbund, Länsmuséet, ABF.
Kurt Engström, Lennart Bystedt och Yngve Nilsson har deltagit i möten med
murbergsstämmokommittén under året.
Murbergsstämman var den 12/8 i år och det blev spel till sent på kvällen. Det var spelmän främst från
de närmaste landskapen men också från lite längre håll. Det var skapligt med folk och kyrkan var
fullsatt på konserten kl. 21:00.
HANTVERKSMARKNAD
Den 13:e julmarknaden hade vi 18 november på Brännaborg. Alla bord var uthyrda så det fanns alla
sorters hantverk att fynda bland. Vi hade kolbullar till försäljning ute och våra spelmän spelade
ca 1 timme som underhållning, ett uppskattat inslag. Ett tack till alla som hjälpte till.
SKYLTSÖNDAG
Föreningen har deltagit med att arrangera dans kring granen på torget på skyltsöndagen 3/12
kl:14:00. Några var med och dansade runt granen. Anders Ranbrink ledde dansen. Försäljningen
hade flyttat in där Åhléns har varit, så mycket folk var där.
TRÄFFAR OCH FESTER
21/2
3/4

Dansträff i Bjästa och det var 7 danslag och 14 spelmän som slöt upp.
Murbergsgillet tillsammans med Härnösands Spelmansgille
bjöd in till dans på Parketten.

24/5-27/5

Besök från Gotland. Vi besökte Sollefteå folkdansgille på Riffen, Hemsö fästning, hade
uppvisning på Murberget och Koltrastens boende. Det var mycket uppskattat.

30/6-3/7

Besök från Lettland. Vi började med lunch på Höga kusten- hotellet. Sedan besökte vi
Forsed och Näsåkers hembygdsgårdar där vi åkte Lions tåg. Vi besökte även
Nämforsen för att se på de väldiga vattenmassorna som dånade och hällristningar,
sedan avsluta på fäboddammen med grillafton med sång, dans och musik. 1/7 var vi till
Barsviken för att äta paella tillsammans och lyssna på sång av Dimzen både inne i
kapellet och ute på kyrkbacken. Det var väldigt uppskattade utflykter av våra vänner
från Lettland.

16/9

Surströmmingsfest. Vi hade bjudit in Sollefteå folkdansgille och vi blev 37 st. som hade
en väldigt trevlig kväll. Det var även en upptaktsträff.

9/10

Murbergsgillet bjöd in till dans tillsammans med Härnösands Spelmansgille
på Parketten.

3/12

I år var Sollefteå Folkdansgille värdar på julfesten och den hölls på Forsmogården.
Mycket trevligt med god mat och dans och spel efter, föreningen hyrde en liten buss
som Bengt-Göran Andersson körde.

Dessutom har medlemmar deltagit i olika dans- och spelmansstämmor runt om i länet och landet
under året.
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KURSER
En spelmanskurs hölls i mars på Folkhögskolan.
Dräkt – och slöjdkurs
Vi har under 2017 ordnat 4 stickningstillfällen och garnfärgning med ledning av Maria och Karin Sollén
från Sollefteå Folkdansgille.
21/1, 18/3, 23/9, 14/10 och 2 gånger som tyvärr blev inställda på grund av sjukdom.
KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET
Dräkt – och slöjd
Några torsdagar har vi hjälpt varandra med olika hantverksarbeten som koft och stickning mm under
namnet Junta.
Vi har även hjälpt intresserade från Sollefteå Folkdansgille att komma igång med att sy en koft till
folkdräkten.
Anette Sjödin och Anita Åkerlund har påbörjat en inventering och förteckning (digital form) över dräkter
mm som vi har i Öbackaringen.
10/12

På julmarknaden på Östanbäcken var vi med och sålde lite alster för/från
Öbackaringen.

14/12

Glöggmys i lokalen.

Fest
Festkommittén har haft 4 möten. Ordnat med fika till årsmöte, föreningsmöten och upptaktsmöte, samt
fixat inför Gotlandsbesök i maj och Lettlandsbesök i juni. Surströmmingsfest hade vi tillsammans med
Sollefteå Folkdansgille. Allt väldigt lyckat.
Musik
Under året har vi varit 6-7 spelmän som spelat på dansövningar på Jasminen, och vid dansövningar i
Sollefteå en gång per månad och även följt med på Öbackaringens uppvisningar under året.
Som i fjol har vi haft ett par fioler ett par durspel och ett par dragspel som spelat på onsdagarna och
på söndagarna har det som tidigare varit ett par dragspel och gitarr som spelat till
gammaldansövningarna.

IT
Endast löpande arbete med hemsidan har behövt gjorts.
Kontakta gärna IT-kommittén på adressen nedan om du vill bidra med text eller foto från något
evenemang eller något liknande.
kontakt@obackaringen.se.
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Torgvagnen
Torgvagnen har under året använts vid två tillfällen.
23/6
12/8

Midsommarafton på Murbergets Friluftsmuseum
Spelmanstämman på Murbergets Friluftsmuseum.

Försäljningen har bestått av kaffe/the, smörgåsar, bullar/kakor, korv, dricka och glass.
Vid Midsommarfirandet var det även fiskdamm för de unga. Torgvagnen är fraktad till Frånö för
vinterförvaring.

Lokal och Inköp
En ny kaffebryggare har köpts in. Städning av Jasminen 6/5 inför besök från Gotland och Lettland. En
eloge till dem som var med och städade! Bra gjort!
Inköp av diverse materiel till föreningens loppisar och till lokalen. Dammsugit värmepumpens filter.
Klippt gräset under sommarmånaderna och snöskottning under vintermånaderna. Vi har även satt upp
käppar runt gräsmattan. Vi har sett till att blommorna fått vatten. Gardiner har satts upp inför julen av
Katrin Åsander som också sett till att adventstakarna kommit fram och fungerat. Föreningen har även
köpt en roll-up med vår logga, för att användas vid sådana tillfällen när vi vill göra reklam för oss.
Allt för den gemensamma trivseln.
EKONOMI
Regelbundna hyresgäster har varit: Härnösands Spelmansgille och Öbacka Diamonds. Dessutom har
enskilda medlemmar i föreningen hyrt lokalen. Samf. Sveaplan har hyrt lokalen för sitt årsmöte.
Även utomstående har hyrt lokalen under året.
Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2017 presenteras i en särskild redogörelse
från kassören.
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Slutord
Styrelsen för Folkdanslaget 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 2017.

Yngve Nilsson
Ordförande

Lennart Bystedt
Vice Ordförande

Åsa Lendin
Sekreterare

Yvonne Lindbäck
Kassör

Berit Bystedt
Vice Sekreterare

Katarina Westling
Ledamot

Karin Steggo
Suppleant

