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Vision ”DANSGLÄDJE och GEMENSKAP” 

Detta innebär att vi skall erbjuda danser för alla åldrar under trevliga former. 

 

Verksamhetsidé 
Det viktigaste är att vi ska ha roligt när vi träffas och dansar. Medlemmarna skall få ut så mycket som 

möjligt av sitt medlemskap. Därför är det viktigt att målen förverkligas och utvärderas noga. 

 

Strategier 
Att ta tillvara medlemmarnas intressen 

1. Att genom dialog och information få delaktiga medlemmar. 

2. Att ha en aktiv och effektiv styrelse. 

3. Att föreningen uppfattas som öppen och tillgänglig. 

 

Mål 
1. Att behålla och rekrytera medlemmar. 

2. Att hitta nya dansaktiviteter 

3. Att arrangera gemensamma aktiviteter för att öka känslan av gemenskap i föreningen. 

 

Måluppfyllelse 
1. Vi har under året minskat antalet medlemmar med 20 st från 2019-12-31 301 st till 2020-12-

31 281 st.  I åldersgrupperna 2-6  har antalet medlemmar minskat med 8 st, i åldersgruppen 

7-12 har antalet minskat med 2 st. i gruppen 13-19 har vi ökat med 1 st medlem. 

I åldersgrupperna 20-25 är antalet medlemmar detsamma som 2019, i gruppen 26+har vi 

minskat med 9 st. I gruppen okänd har vi minskat med 2 vilket gör att vi inte har några i 

gruppen okänd. 

2. Arbetet med att hitta nya dansaktiviteter för våra medlemmar fortgår. 

3. Gemensamma aktiviteter under året har varit Skinkdans, Julgransplundring och Pubafton.   

Till midsommar var det 2 gäng med 6 par plus spelmän som dansade och spelade på 

äldreboenden. 

 

 

2 Dans 

Vår verksamhet bedrivs i Landerydgården med egna dansledare 
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Folkungagillet är glada och tacksamma att så många spelmän och spelgrupper vill spela till dans, 

vilket innebär att många får dansa till ”levande musik” i sina lag. Musikerna spelar åt våra folkdans- 

och polskedans-grupper på träningar och uppvisningar. För att klara alla våra dansuppvisningar, då 

det är viktigt med spelmän, bildar vi olika musikgrupper allt efter de olika lagens behov. 

Under verksamhetsåret har Folkungagillet genomfört totalt 9 (50) uppvisningar. 

Siffror inom parentes avser 2019. 

Uppvisningarna är fördelade enligt följande: 

BU/FUL    (1) Folkdans   (8)   

Tidig dans   (0) polskedans  (0) 

Seniordans    (0)  

 

2.1 Barndans 

Barndans 2-4 år 16.30-17.00 Lina Helmersson, Maria Hageström 

Barndans 5-7 år 17.10-17-50 Lina Helmersson, Maria Hageström 

Barndans 6-9 år 18.00-18-50 Lina Helmersson, Maria Hageström 

Träning: Torsdagar 

VT  och HT 2020 barn i åldrarna 2-9 år fördelade på 3 grupper dansat torsdagar  

   10 gånger. 

 

Trots rådande pandemi har Folkungagillets barnlag haft igång sin verksamhet. Under både höst- och 

vårtermin var alla tre grupperna igång, för barn mellan 2-4 år med vuxen, 4-6 år och 6-10 år. Vissa 

anpassningar av verksamheten har gjorts för att följa rådande riktlinjer. Vid terminsslut har vi inte 

kunnat genomföra uppvisningar utan har avslutat med att ge barnen varsin bok.  

Inför inspelning av Linköpings kommuns digitala midsommaruppvisning tillfrågades barnen i mellan 

och stora gruppen om de ville delta. Cirka 20 barn deltog. 

 

 

2.2 Vuxendans 

F1-Folkdans Bernt & Lena Eriksson, Katarina Karlsson. Spelman: Lars-Yngve 

Karlsson,  
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Träning: Onsdagar 19:00-21.00 

Laget dansar: Folkdans, folkliga danser, polskor samt gillesdanser. 
Onsdagslaget har haft 9 träningskvällar och har 18 deltagare. 
 
Speciellt för laget under 2020 
Laget började dansa som vanligt men från och med den 18 mars lades verksamheten på is på grund 
av coronaviruset. 
 

 

F4 – Folkdans Göran Forsling   Musik: CD 

  Ylva Forsling Parborg  

Träning: Onsdagar 18.30-20.00 

Dansar: Gammaldans, gillesdans, uppställningsdans och lite polska. 

Vi har oftast varit mellan 7 och 12 dansare och vi har dansat vid 9 tillfällen. I samband med Corona-

utbrottet ställdes all dans in, och ingen verksamhet har bedrivits sedan mitten av mars. Vi har använt 

inspelad musik och dansat schottis, snoa, polka, vals och hambo, med en del varianter, samt kadriljer, 

engelskor och en del andra gillesdanser.  

 

G1-Gammaldans nybörjare Göran Forsling,  Musik: CD 

Ylva Forsling Parborg 

Träning: Onsdagar 18.30-19.30 

Inga nybörjare i år 

 

F5-Motionsdans Toije Hansson   Musik: CD 

 
Träning: Torsdagar 19.00-20.45 
Dansar: Gammaldans, gillesdanser, bugg och foxtrot. 

 

På grund av Coronan begränsades årets verksamhet till 10 danstillfällen under vårterminen. 

45 dansare har deltagit i årets verksamhet (i genomsnitt 30-35 per gång vilket är något mindre än 

föregående år). 

 

F6-Folkdans Gunilla Smith  Spelmän: Kajsa Eriksson, Rolf Holmgren, 

                      Willy Smith, Rolf Andersson, 

                      Håkan Petersson, Lars Blume, 

                      Lena Dylte, Bosse Mellqvist.  

                      Per  Adolfsson 
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Träningar: Tisdagar 19.00-21.00 

Danser: Folkdanser, gillesdanser, danska danser, rounddance. 

 

Laget hade när året började 40 dansare och 9 spelmän som under våren hann dansa vid 8 tillfällen. 

Höstterminen startade vi med att träffas i Vidingsjö och gå 2 km spåret samt umgås. Tyvärr blev det 

bara vid 5 tillfällen innan Coronan slog till igen. 

Gunilla Smith har varit lagets dansledare, lagansvarig och kontaktperson mot föreningen. Musiker har 

varit Kajsa Eriksson, Rolf Holmgren, Willy Smith, Roffan Andersson, Håkan Petersson, Lars Blume, 

Lena Dylte, Per Adolfsson och Bosse Mellqvist. 

 
Några dansare och spelmän deltog i vår uppvisning på äldreboende dagen före Midsommarafton. 

 

 

F10-Polskedans  Gunnel och Bengt Torberntsson Spelmän: Anita Thoor, 
    Lena Germundsson  

Träning: Torsdagar kl 19.00- 21.00.  

Danser:  Polskor. 
På grund av den rådande pandemin har vi träffats och dansat endast 9 torsdagar på våren och ingen 

på hösten. Antalet deltagare har i medeltal varit 16 under dessa 9 dansträffar. 

Vi brukar bjuda in till två ”Dansstugor” med inbjudna spelmän och dansare från andra grupper med 

liknande verksamhet, men ingen av dessa genomfördes. 

Gruppen samlades utomhus den 27 aug. i Landeryds Hembygdspark för information och samvaro. 

Anita och Lena bjöd på härlig musik. Träffen blev uppskattad 26 medlemmar deltog. 

 

F20-Seniordanslaget Majken Wallin 
Träning: Tisdagar kl 10.00-12.00 

Dansar: Gillesdanser, Internationell Seniordans, Linedance samt Rounddance. 

 

Året 2020 inleddes kursen på normalt vis. Vårterminens första pass med Internationell seniordans 

var den 14 januari och vi hann genomföra nio pass fram till och med den 10 mars. Då hade 

coronaviruset spritt sig över landet och Folkhälsomyndigheten rekommenderade mycket bestämt att 

alla över 70 år skulle hålla sig så isolerade som möjligt. 

 De allra flesta på kursen är gott och väl över 70 år, så vi kände oss föranledda att ställa in 

verksamheten tills vidare. Inte kunde vi då ana att detta skulle vara året ut och fortsätta in på nästa. 

F30-Internationell dans. Ledare: Eva Johansson, Sigbritt Szabó 

Dansar: Danser från olika länder mest från Balkan och Grekland. 

Tränar: Söndagar 16.00-18.00 1 gång per månad. 

 

 

 

TD1-Tidig dans  Ledare: Sievert Johansson   Spelmän: Eric Humble 
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     Medhjälp: Anna Nilsson, Solveig Lundin. Lena Germundsson Karin 

Hedlund, Jakob Fries, Lena 

Elving Nixon, Oskar 

Hörberg. + CD 

 

Träning: Söndagar  kl 12-15, samt måndagar jämna veckor kl. 18.30-20.30 

Dansar: salongsdanser/sällskapsdanser från 1200-tal till och med 1800-tal. 

Antal medlemmar: ca 26 varav 10-15 deltar regelbundet. 

Under större delen av träningarna använder vi musik på CD och dator. 

Vi har träffats tio gånger under våren och inte alls under hösten. 

Corona-pandemin ledde i mars till totalt stopp för alla aktiviteter under resten av 2020. 

 

Bugg  Maud Larsson, Göran Carlsson 

Träning: Tisdagar 19.00-20.30 

Dansar: Motionsbugg 

Inriktningen är motionsbugg och vi vänder oss till ombörjare som vill fräscha upp sina danskunskaper 

och dansare med mångåriga färdigheter. Under året har antalet dansare uppgått till drygt 30 st. 

Musiken har hämtats från Spotify och CD. 

På vårterminen dansade vi 9 gånger innan pandemin slog till! 

Höstterminen startade vi lite försiktigt genom att man bara dansade med en partner och inga byten! 

Handsprit och en stor luftig lokal gjorde att nästan alla dansare vågade komma på våra tisdagskvällar! 

Vi hann med 8 tillfällen innan det blev stopp igen!  

 

 

 

 

2.3 Övrig dans 
 

Modern dans för daglediga  Majken Wallin 

Modern dans för daglediga” har på grund av Corona pandemin endast kunnat arrangeras fram till 

mitten av mars 2020. På de fem danser som vi hann med innan pandemin bröt ut hade vi besök av 

551 dansare, ett snitt på 110 personer. Dansen har under året förkortats med en halv timme, och har 

numera danstiden 14.00 – 17.00, varannan onsdag. Under året hade 9 orkestrar bokats för totalt 17 

eftermiddagsdanser. 
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Dans med Distans Majken Wallin, Linda Jönsson, Katarina Karlsson 

Under sommaren och tidiga hösten avtog smittspridningen och vi gjorde ett försök att tillsammans 

med Katarina Karlsson dra igång vad vi kallade Dans med distans. Kursen planerades till en timma 

(kl.18 - 19) på onsdagarna och inbjudan gick ut via e-post till alla medlemmar i Folkungagillet. 

Intresset visade sig vara lagom stort, så vi kunde hålla avstånd till varandra. Danserna fick naturligtvis 

bli line-danser och vi instruerade både kända line-danser och andra danser som vi koreograferade 

om till line-varianter. 

Vi lyckades hålla på fem onsdagar (30 okt - 28 november, men sen började smittspridningen öka igen 

i samhället och vi blev tvungna att lägga ner även Dans med distans tills vidare. Och sedan dess har 

det ju inte varit möjligt att ha någon dansverksamhet under 2020. 

 

Durspel  

Vi är en grupp män och kvinnor som spelar durspel varannan måndag från 17:00 till 21:00 i 
Landerydgården. 
Vår repertoar består mestadels av norsk durspelsmusik. 
Under våren ställde pandemin till det och vi blev tvungna att lägga ner verksamheten från och med 

mars månad.  Vi återupptog spelkvällarna under september och oktober, men blev ånyo tvungna att 

lägga ner verksamheten i månadsskiftet oktober-november, då pandemin på nytt tog fart i samhället. 

 

3 Evenemang 

2020 blev inte vad vi hade tänkt oss med evenemang. Efter den 20 mars har vi inte haft någon 

verksamhet som planerat. Till Nationaldagen och Midsommaraftonen spelade Emma och Maria in en 

film som fanns att titta på vår hemsida samt hos Linköpings kommun som gav oss ekonomisk hjälp. 

Sommardanserna i Gamla Linköping kunde inte genomföras. 

Innan Coronan slog till hann vi med några evenemang. 

Skinkdans 

Vi har genomfört vår traditionella ”skinkdans” som började året den 8 januari. Det var ett 80 tal 

dansare och musiker från de flesta lagen i föreningen som kom till Landerydgården för att dansa 

gillesdanser under ledning av Lena Dylte och till musik av Svartrockarna. Det roligt att så många av 

våra medlemmar vill vara med och dansa gillesdanser och i pausen såg husfolket till att alla fick den 

traditionella renklämma som blivit ett måste. 

 

 

Pubafton 
Våra pubaftnar fortsätter att sprida glädje i föreningen och är mycket uppskattade. Årets pub hade vi 

den 14 februari och det var den 23:e sedan vi startade.  I år var vi 129 personer under kvällen. Vår 
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puborkester ”Pubertetten” spelade ”Roffanlåtar” medan Pubgästerna samlades och under maten 

sjöng vi allsång under deras ledning.  

Vi åt naturligtvis den traditionella ”Pytt i panna med ägg” vilket är ett måste för våra gäster. Som 

årets hemliga gäster hade vi Lars Bellanders ”Nyckelharporna” med, som med sitt spel och prat 

mellan låtarna blev mycket uppskattade.  

Som vanligt inleddes kvällsprogrammet med den populära kören Omkvädet under ledning av Håkan 

Petersson, kören gjorde ett uppskattat program vilket också de efterföljande durspelarna ”Lite luft i 

bälgen” gjorde. 

 I år kom Sebastian Karlsson tillbaka med sin grupp ” Brisk Young Ploughboy” som spelar Irländsk 

folkmusik.  

Det har blivit lite av en tradition att Riksspelman Classe Ohlsson med sin nyckelharpa är med på 

scenen och han är alltid lika välspelande. Kvällen avslutades med ”Nattakorv” 

 
 

Midsommaruppvisningar 
Dagen före Midsommarafton var vi 6 par dansare och 5 spelmän som i två olika grupper åkte runt på 

8 äldreboenden som kunde ta emot oss på ett Coronasäkert sätt. Besöken var mycket uppskattade. 

 

Maria Hageström och Emma Busk Winquist tog initiativ till att spela in en film med dans och musik 

för att kunna användas på äldreboenden mm till Midsommar och Sveriges nationaldag. Folkungagillet 

i samarbete med Folkdansringen och Kulturens spelade in filmen på Landeryds hembygdsgård. Den 

finns att hitta på hemsidan och Youtube. 

 

Midsommar i Trädgårdsföreningen 
Inställt på grund av restriktioner från FHM  

 

Sommardanserna 
Inställt. 

Folkdansringens 100-års jubileum. 
Folkdansringens 100 års firande är framflyttat till 2021 inget datum fastställt. 

 

Övriga arrangemang 

Julgransplundring 
Under ledning av Katarina Karlsson och husfolket genomförde vi ännu en uppskattad 

julgransplundring den 6 januari. Vi var 103 barn och äldre som genomförde en traditionsenlig 

julgransplundring med dans och lekar, fika och fiskdamm samt avslutade med tomte som delade ut 

lite godispåsar. Ett fantastiskt gäng gör detta möjligt ingen nämnd ingen glömd, hoppas vi snart kan 

återuppta denna tradition.  
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Dans med Internationella studenter 
Katarina Karlsson har dansat med internationella studenter den 11/3-20.På hösten hade Katarina en 

träff med studenterna men då med filmförevisning och diskussioner pga. coronan. 

 

4 Landerydgården 
Gårdsmästare:                Jan Dahlström 

Uthyrare:  Majken Wallin 

 

Utsedda av styrelsen: 

Nyckeladministratör: Lena Dylte 

Inre Miljö:  Bo Österberg, Gunilla Smith, Kajsa Eriksson 

Miljösamordnare: Styrelsen 

   

Uthyrning 
Landerydgården är basen för vår verksamhet och tack vare den har vi alltid tillgång till 

ändamålsenliga lokaler för alla våra verksamheter i föreningen. 

2020 blev ett annorlunda år då många föreningar med flera inte hade några aktiviteter pga. corona. 

Vi var tvungna att säga nej till flera uthyrningar pga för många deltagare enligt rekommendationer 

från FHM. 

Några hyrde dock av oss ändå 

Linköpings Linedancers hyr för sin kursverksamhet några gånger på våren. 

Medborgarskolans Aktiv Ungdom och Kulturskolan hyr Musikrummet och Gillessalen för sina 

musiklektioner. 

Linköpings Storband hyr ett förråd för förvaring av noter och instrument.  

Landerydgårdens stora sal är en trevlig festlokal som hyrs ut till allmänheten för fester, bröllop och 

födelsedagskalas, dopkaffe och namngivningsceremonier. Seminarier och Jubileumsfester.  

Gillessalen har under våren 2020 hyrts ut till barnkalas. 

Underhåll och reparationer. 

För att hålla gården i gott skick är det viktigt att vi alla försöker vårda och hålla god ordning i 
lokalerna. 
Städningen av gården har under året skötts av en deltidsanställd. Medlemmar har ombesörjt tvätt av 
textilier samt ”pyntning” av olika utrymmen. Våra olika danslag har hjälpts åt med storstädning av 
lokalerna. Vår fixargrupp sköter smått som stort och har även jour ifall det händer något i gården. 
 
 
 
 
 

Fixargruppen  varannan onsdag 9.00-12.30  
Fixargruppen har träffats varannan onsdag udda veckor fram till mitten på mars månad då vi pga 

pandemin ställde in de schemalagda mötena. Vi träffades återigen i slutet på juni då fokus hamnade 

på att återställa Landerydgården efter det två inbrotten som skedde den 12 och 14 juni. Vi fortsatte 

sedan ytterligare några gånger under hösten och totalt blev det 11 möten. Till dessa möten kan 

läggas de icke schemalagda insatserna typ gräsklippning, stopp i toaletter, snöskottning mm. 
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Under verksamhetsåret har bland annat följande genomförts:  

Kvartalsvisa genomgångar av brandskyddet 

Lampbyten. 

Rengöring av luftkanaler 

Uppgradering och genomgång av förrådsutrymmen 

Åtgärder efter en ”vild” uthyrning i mars månad 

Åtgärder efter de två inbrotten (framförallt dörrar och alla låsbara skåp)  

Ljudanläggning i stora salen och gillessalen. 

Reparation av audiokablar. 

Nyckelgenomgång  

Yttre miljö (gräs och häckklippning, snöskottning) 

Samtliga utrymningsskyltar utbytta 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Administration 

Expeditionsbiträde: Gun Ahlgren 

Medlemsregistrator: Mats Neymark 

 

Medlemskap 
Folkungagillet är medlem i Svenska Folkdansringen, IDEA (Byter namn till Fremia 2021-0101), 

Linköpings Ungdomsråd, Linköpings Föreningsarkiv, Forum för historiska danser och musik samt 

Bygdegårdarnas Riksförbund. 

 

Föreningsavgifter 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften har under året 2020 varit 300:-  varav  105:- för vuxna  respektive 85:- för barn har 

gått till Riksorganisationen,  30:- för vuxna och 20:- för barn gått till distriktsorganisationen. 

 

Aktivitetsavgift 
Aktivitetsavgiften har varit 300:- per termin och aktivitet, dock högst 600:- 
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Familjerabatt 
Familjerabatt har getts till familjer där två vuxna betalar full medlems- och aktivitetsavgift. 

En familj har betalat högst  1800:- för 2020. 

 

Medlemsstatistik 
Fördelning av medlemmar 2020-12-31. 

 
. 

Ålder Män Kvinnor Total 

26 - 97(103) 133 (136) 230 (239) 

20 - 25 0    (0) 1   ( 1) 1     (1) 

13 - 19     0    (0)  1    (0)   1     (0) 

7 - 12      1    (1)                               8 (10)      9  (11) 

2- 6 5   (12) 35  (36) 40  (48) 

Okänd 0    (0) 0     (2) 0    (2) 

Summa 103(116) 178 (185) 281(301) 

Siffror inom parentes avser 2019 

 

Minskningen i antal medlemmar 2020 jämfört med 2019 beror förstås på att aktiviteter i vuxenlagen 

på  grund av pandemin avbröts under senare delen av våren och inte återupptogs under hösten. 

 

6 Klubbmästeri 

Husmor: Ann-Cathrin Rydgren,  

Klubbmästare: Anne-Marie Pettersson, Britt-Marie Stenlund och Katarina Sääv 

Klubbmästeriets uppdrag är att erbjuda god service till föreningens medlemmar främst i samband 
med olika arrangemang.  
Flera aktiviteter återkommer varje år och vi har numera bra rutiner att följa för dessa uppdrag.  

Inga husfolksmöten har genomförts i år.  

Vid årsmötet ordnade Klubbmästeriet med förtäring tillsammans med ordförande.  Även vid 

Storbandskvällarna    
Årets PUB-afton och Skinkdans arrangerades av respektive kommittéer med bistånd av 

klubbmästeriet. Kvällarna var välbesökta och danshumöret på topp. 

Sedan stannade verksamhet upp/ Ann-Cathrin 

 

7 Marknadsföring 

Hemsidan Erik Helmersson 

Hemsidan har under året 2020 fungera bra sedan vi bytte webbhotell. Det är Erik Helmersson som 
byggt upp hemsidan igen. 
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Hemsidan skall vara Folkungagillets huvudsakliga kanal utåt och information om aktiviteter och 

arrangemang måste hållas aktuellt. Hemsidans adress är http://www.folkungagillet.se 

 

Reklam och PR 
Inget aktuellt 

 

F-Nytt Kristina Karlsson 

Utkom inte under 2020.  

 

8 Föreningsservice 
Musik och filmsamling Lena Lassebro, Ulf Larson 
Samlingarna har under året kompletterats med ny musik. 

 

Bibliotek  Ann-Kristin Eriksson. 

Folkungagillets bibliotek innehåller många volymer främst inom dans, musik, dräkt och slöjd 
men även inom närliggande områden som kulturhistoria och hembygdslitteratur.  
Bibliotekets katalog finns datoriserad i ett specialanpassat registreringsprogram som  
finns på en stationär dator i biblioteket. Katalogen är också överförd till en excelfil.  

Bildarkiv 
Vakant  
 

Pressarkiv Jan-Olov Eriksson 

Insamlandet av material har fortsatt under året 

 

9 Dräkt & Slöjd Gunilla Hageström  
Antal deltagare: 5 

Dräktrådet består av Systugan, hantverk och dräktuthyrning 

Systugan leds av Gunilla Hageström och Birgitta Andersson.  

Dräkt Uthyrningen sköts av Sonja Vistby och Inger Svensson.  

Speciellt för laget under 2020: 

Systugan och dräktuthyrning är vår huvudsakliga verksamhet men som för övriga aktiviteter har 
verksamheten legat nere pga corona. 

Dräktuthyrning pågår som vanligt. 
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10 Utbildning  

I Folkungagillet har utbildning för ledare, spelmän och övriga funktionärer setts som mycket 

värdefullt, och intresset för olika utbildningar har varit stort. Det är viktigt att få fram nya ledare som 

kan föra oss vidare i nya verksamheter och/eller ta vid när andra inte kan fortsätta. Att vidareutbilda 

sig kan vara ett sätt att finna nytt material eller att vidareutveckla sig i redan känt material. Det kan 

också vara ett tillfälle att prova ny eller annan metodik att använda i sina kurser. 

 

11 Förlaget 
Folkungagillets förlag har föreningens uppdrag att sälja olika material till medlemmar och andra 

intresserade. Det är egenproducerat material, såsom noter, dansbeskrivningar och musikinspelningar 

samt tillbehör till dräkter. Förlaget hyr också ut dräkter. Verksamheten har funnits sedan slutet av 

1970-talet och kan ses som en service i föreningen. Eftersom en del medier blir inaktuella, måste 

ständigt en förnyelse pågå av framför allt inspelat material. 

Styrelse för Förlaget är Sievert Johansson, Kristina Karlsson och Margareta Ejneblad 

 Det har kopierats upp material som tagit slut i förlagets utbud. Försäljningen förutom via hemsidan 

och Svenska Folkdansringens förlagskatalog. 

 

12 Möten 

Under verksamhetsåret har både formella och informella möten hållits där styrelsen och medlemmar 

varit närvarande. Dessa möten redovisas som följer. 

Årsmöte 

Folkungagillets årsmöte hölls den 15 mars 2020 i Landerydgården i närvaro av ca 50 medlemmar. 

  

Styrelsemöte 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten 26/1, 23/2, 15/3, 19/4, 17/5, 6/9, 4/10, 15/11. 

Medlemsmöte  
Inga medlemsmöten har arrangerats under året 

Övriga möten 

Katarina Karlsson dansansvarig har anordnat ett möte för dansledare under året. 
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13 Slutord 

Nu ska ett annorlunda år summera Folkungagillets verksamhet. 

Året som gått har varit inriktat på Pandemin och hur/om vår verksamhet skulle kunna genomföras. 

Vi kunde genomföra vår verksamhet till mitten av mars och även vårt årsmöte där det diskuterades 

om vårt förhållningssätt till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vilken verksamhet kunde genomföras 

och vilken verksamhet skulle vi pausa och när ifrån, frågorna var många. Barndansen fortsatte, 

buggen kunde genomföras på ett Coronasäkert sätt under en period. 

 

En ny verksamhet ”Dans med distans” startades och kunde genomföras vid några tillfällen. 

En del lag träffades och gick promenader med fikastund, vilket uppskattades. 

Vår förening har förhållit sig till de riktlinjer som kom från Folkhälsomyndigheten. 

Styrelsen har också provat på att ha digitala möten, vilka fungerat bra. 

 

Trots den pågående Pandemin så måste vi fortsätta att kämpa med vårt arbete, titta framåt och vi 

hoppas verkligen kunna starta vår verksamhet under hösten 2021. 

 

Det som förenar oss alla är vårt stora intresse för musik, dans och vår fantastiska Landerydgård. 

Fixargruppen har träffats några gånger för lite underhåll och snöskottning. 

 

Ett stort tack till alla medlemmar, ledare och funktionärer som gör det möjligt att bedriva vår 

verksamhet. 
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Styrelsen tackar för förtroendet vi haft att leda arbetet i Folkungagillet. 

Linköping 2021-02-13 

_____________________________  _______________________________ 
Ordf. Kristina Karlsson                  Vice Ordf. Katarina Dahlström 

 

_____________________________  _______________________________ 

Kassör Per Berg                                Sekr. Margareta Ejneblad 

 

_____________________________  _______________________________ 

Sievert Johansson                  Lena Eriksson 

 

____________________________ 

Jenny Örman 

 Styrelse och valda funktionärer 

 

14.1 Styrelsen 

 

Ordförande   Kristina Karlsson  

Vice ordförande   Katarina Dahlström  

TF Kassör   Per Berg 

Sekreterare   Margareta Ejneblad 

Ledamöter   Sievert Johansson,  

Lena Eriksson 

Jenny Örman 

    

 

Suppleanter   Jones Desougi 

Marja-Liisa Grahn 

    Lena Dunér  

 

Firmatecknare 
Firmatecknare har varit Kristina Karlsson och Per Berg var för sig. 
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Verkställande utskott 
Styrelsens Verkställande Utskott (VU) har utgjorts av Kristina Karlsson, TF kassör Per Berg och 

Margareta Ejneblad. VU har hållit ett protokollfört möte under året,2020-08-19. 

 

Landerydgården 
Förvaltning inkl. inre och yttre miljö, 

Nyckeladministration och miljösamordning Styrelsen 

Gårdsmästare     Jan Dahlström 

Uthyrare     Majken Wallin 

 

 

 

 

 

Ansvarsområden för styrelsens ledamöter 
 

Verksamhetsområden 
Dans     Sievert Johansson 

  

Administration Medlemsregistrator Per Berg 

Administration -expeditionsbiträde Margareta Ejneblad 

Dräktråd o dräktuthyrning  Lena Eriksson 

Evenemang och föreningsservice Sievert Johansson 

Klubbmästeriet    Marja-Liisa Grahn 

Landerydgården   Katarina Dahlström 

Marknadsföring    Jenny Örman 

Utbildning och förlaget   Lena Dunér och Jones Desougi 

 

Bevakning 
Folkdansringen och distriktet  Margareta Ejneblad 

 

Kontaktpersoner  
Bygdegårdarnas Riksförbund  Kristina Karlsson 

Kulturens bildningsförbund  Sievert Johansson 

Linköpings Ungdomsråd   Kristina Karlsson 

 

 

 

14.2 Valda funktionärer 
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Revisorer 
Ordinarie revisorer Alf Bengtsson, Bo Stigenäs 

Revisorssuppleant Bernth Ramslöv, Lars Blume 

 

Valberedning 
Lag/ Grupp: Valberedning 

● 3 deltagare 
● Sammankallande: Annica Siljat 
● Övriga:  Ulf Hageström, Per Adolfsson 
● Verksamhet: Vi förbereder valen vid årsmötet 

 
Speciellt för ”valberedningen” under 2020:  

Verksamhetsåret 2020 har valberedningen haft nödvändiga möten. Kommunikation med ordförande 
har skett vid behov. Valberedningen har bestått av Annica Siljat (sammankallande), Ulf Hageström 
och Per Adolfsson. 

Kontaktpersoner inom dansverksamheten 
Barn och Ungdom  Maria Hageström 

 

Vuxendans  Katarina Karlsson 

 

Bugg  Maud Larsson 

Folkdans-F1  Bernt Eriksson 

               - F4  Göran Forsling 

               - F6  Gunilla Smith 

Gammeldans-G1nybörjare  Göran Forsling 

Motionsdans -F5  Toije Hansson  

Polskedans-F10  Bengt Torberntsson 

Seniordans-F20  Majken Wallin 

Tidig Dans  Sievert Johansson 

 

Övrigt 

Brudvals  Majken Wallin 

Dans för daglediga  Majken Wallin 

Durspel  Bo Österberg 

Spelmansstämmokommitén  Ulf Larsson, David Siljat 

 

 

Funktionärer inom övriga verksamheter 
De av årsmötet valda funktionärerna redovisas under respektive verksamhet 
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Vid årsmötet ska en eller flera funktionärer väljas inom varje 

verksamhetsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

Dräktråd 

 
Förlaget 

 


