
   
 

 MFF Styrelsemöte 2018-02-20 
Kl. 17:00 på Luleåvägen 325, Granloholm. 

Närvarande: Gun-Britt Hermansson, Birgitta Hägglund, Eva Marqvardsen & Edvard 

Holmlund. 

 

§1. Mötets öppnande. 

Ordförande öppnade mötet. 

 

§2. Val av justerare. 

Gun-Britt valdes till justerare. 

 

§3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

§4. Föregående protokoll. 

Protokollet från 29 november & 7 februari lades till handlingarna.  

 

§5. Nästa möte.  

Nästa möte blir den 17 april ev. på Fornminnesvägen 12 18:00. 

 

§6. Rapporter. 

a) Vinterton 

Ca. 80 st. deltagare födda på 8 olika decennier och de nya handledarna fungerade bra, 

Lena Jonsson och Ebba Wigren.  

 

§7. Ekonomi. 

Pengar från Sundsvalls Kommun och Kulturrådet har inkommit på 80 000kr respektive 

55 000kr.  

 

§8. Planering.  

a) Förbundsstämma. 

Den blir av 27-28 april. Edvard och Gun-Britt ska åka och vi undersöker om någon mer 

vill åka med oss. Medelpad kommer hålla i två pass på lördagseftermiddagen.  

 

b) Låtverkstad. 

5-6 april blir den av i Örnsköldsvik. Handledare blir Alexandra Johansson, Anders 

Eriksson och Edvard Holmlund, Gun-Britt är kursansvarig och hjälpledare. Höstens 

Låtverkstad blir ev. i Sundsvall och troligen i November. 

 

c) Ton-19. 

Arbetsgruppen för Ton/VinterTon som består av Lotta Andersson, Adam Johansson, 

Camilla Andersson och Gun-Britt Hermansson ska planera för kommande Tonläger. 



   
Avgiften blir samma som ifjol, 3000kr för ungdomar och studerande och 4000kr för 

övriga. Ålsta skola är bokad. 

 

d) Stödestämman. 

Vi behöver få till ett möte med Stöde Hembygdsförening. Vi skickar förslag på 

träffdag. 

 

e) Folkkulturdag 2019. 

Blir av 25 juli och Gun-Britt har bokat lokal. Det blir konsert och workshop med 

Kongero. FolkUngar är bokade och håller workshop. Sommarlovspengar ska sökas hos 

föreningsbyrån, Gun-Britt tar tag i det. Lotta gör en budget och skickar till Mats 

Westling för att söka pengar för dagen. 

 

f) Stråkbruket.  

Gunnel Öun bjuds in till kommande styrelsemöte. Vi vill att ett nummer ska komma 

ut innan sommaren, gärna innan juni startar. 

 

g) Hemsidan. 

Eva har lagt upp en form för anmälan inför samspelshelgen.  

 

h) Skye Consort. 

2 juni blir det konsert i Västanå bystuga kl. 18:00. Lokalen är bokad, efteråt blir det jam 

hos Gun-Britt. Gun-Britt lägger ut en annons i Njurundabladet, Lotta eller Emma 

Björling gör ett evenemang på Facebook och Eva lägger ut mer information på 

hemsidan. 

 

i) Samspelshelgen. 

Folkmusikens hus tar på sig att fixa ett ungdomsband till Samspelshelgen och tar också 

en del av lokalhyran. Förslag att Bollnäs, Härnösands och Birkas folkhögskolor 

kommer och spelar upp i duos/trios för medalj och ev. har någon konsert. Detta blir 

kanske inte möjligt men något att jobba med på sikt. Separat samspelsmöte för 

arbetsgruppen behövs snart, det blir 17 april kl. 19:00. 

 

§9. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 

 

§10. Mötets avslutande. 

Ordförande avslutade mötet.  

 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Edvard Holmlund   Gun-Britt Hermansson 

 

 


