
Protokoll Styrelsemöte MFF 2019-11-28 
Runstensvägen 21 
Närvarande: Eva Marqvardsen, Lotta Andersson, Gun-Britt Hermansson, Pelle Lundgren, 
Birgitta Hägglund 
 
 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades. 
 
2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Val av justerare 
Lotta Andersson och Gun-Britt Hermansson 
 
4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
5. Protokoll från Styrelsemöte 2019-08-06  
Detta protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Nästa möte 
2020-01-23, Luleåvägen 325, 18.00. 
 
7. Rapporter 
- Samspelshelgen 
Vi är mycket nöjda med årets Samspelshelg. 
 
- Stipendiat Saga & Torsten Karlsson 
På grund av att vi inte hade tillgång till föregående protokoll på förra styrelsemötet. utsågs 
först Ronja och sedan Björn. Björn Norén kommer att få 2019 års stipendium. För att 
Stipendiatlista! 
 
 
- Låtverkstad 
Genomfördes med 19 deltagare 9-10 november, på Sundsvalls Kulturskola, med 
övernattning för ca 10 personer i Musik Västernorrlands lägenheter i stan. 
 
- SSR’s inspirationsdag tema Arrangörsskap.  
Magnus Andersson och Pelle Lundgren närvarade i Tobo och fick med sig en del konkreta 
tips angående arrangörsskap.  
 
8. Planerade aktiviteter 
-Vinterton 
Sundsvall kulturskola och Hedbergska är bokat och ett antal handledare. Inbjudan har gått 
ut.  



- Låtverkstad i Kramfors VT 2020 
 
- Triol 
 
 
 
9. Årsmöte 
Datum 2020-02-20. Styrelsens förslag till årsmötet är att höja medlemsavgiften till 200 kr 
resp. 100 kr. Speciell medlemsavgift för föreningar? Musikinslag av Gunbrittådom. Utse Lars 
Almestad till hedersmedlem i Medelpads Folkmusikförbund för att uppmärksamma hans 
insats att inspirera och spela tillsammans med alla som vill.  
 
10. Stråkbruket 
Gunnel får en ny deadline är tillfrågad om att sammanställa ett nummer mellan 
Samspelshelgen och årskskiftet. Det vi vill ha med i nästa nummer är: Samspelshelgen 
(Annica), TON (Bildkavalkad), Ethno (Frida), Folkkulturdagen (bilder?), Låtverkstad 
(Gun-Britt), Vinterton (inbjudan), Kallalse till Årsmöte (Lotta), något från Göran Sjölén 
(Gunnel). Gunnel kunde inte närvara vid detta möte, är välkommen vi ett senare tillfälle. 
 
11. Hemsidan 
Inga större förändringar. Inbjudan till Vinterton är på väg.  
 
12. Ekonomi 
Vi behöver lösa betalning för Galen och Marias arvoden för TON 2019.  
 
13. Övriga frågor 
Folk Youth Medelpad. 
Lotta informerade om hur en lokal Folk You-förening skulle kunna fungera och vara bra för 
ungdomsverksamheten inom folkmusik-och dans i Medelpad. Frågor kring hur 
medlemsregister och ekonomi skulle hanteras är ännu obesvarade och vi får återkomma i 
ärendet.  
 
14. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 
Justeras Justeras 
 
 
_________________________ _________________________ 
Lotta Andersson Gun-Britt Hermansson 


