FOLKDANSRINGENS NYHETSBREV 2020-3
Dansforum
2021-års DansForum kommer att hållas digitalt den 6 feb kl 10.00 – 13.00. DansForum
vänder sig till dansledare och arrangeras av Barn och ungdomssektionen. Håll utkik efter
inbjudan.

Folk och kultur
Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent - kommer att anordnas digitalt 10-12 februari
2021.
Folkdansringen arbetar tillsammans med Kulturens för att ordna en serie seminarier med
tema Kulturarv i någon form. Folkdansringens inslag blir förhoppningsvis en intervju med
temat ”Varför folkdräkt”. I början av december meddelar Folk och Kultur om
organisationen får delta i konventet med seminariet.
Man kommer att använda sig av små filmsnuttar som mellanakter i programmet. Minst två
inslag kommer att innehålla verksamhet från Folkdansringens föreningar.

Vill du veta mer om Folk och Kultur gå in på folkochkultur.se

Folk och Världsmusikgalan 2021
Folk och Världsmusikgalan genomförs 2021 digitalt, det kommer vara kringaktiviteter så
som seminarieprogram och workshops. Festligheterna avslutas med en direktsänd galakväll
den 27 mars, som streamas från Stallet Världens Musik.
Kulturens är arrangör av det digitala seminarieprogrammet som sänds inför galan. Temat är
”Oväntade Utmaningar”. Folkdansringen har lämnat in förslag på seminarier att delta med.
Under galakvällen prisas insatser som gjorts av artister, arrangörer, producenter och andra
kulturhjältar under det pandemiska året 2020.
Än så länge finns det möjlighet att föreslå pristagare. Hur du gör det och mycket mer
information om galan hittar du på folkgalan.se.

NORDLEK 2021 – inställt
På grund av den pågående Corona-pandemin har huvudkommittén för NORDLEK 2021
beslutat att inte genomföra den planerade stämman i Tammerfors sommaren 2021. Istället är
planen att kunna genomföra NORDLEK i Tammerfors vid ett senare tillfälle.

Riksforum 2021
I samband med den årlig riksstämma ska nu Folkdansringen erbjuda folkdansringare att
utbyta idéer och delta i exempelvis kurser, seminarier under tiden distriktens ombud har
årsmöte. Hela arrangemanget kommer att kallas Riksforum.
Planeringen för det första Riksforumet är redan igång hos Hallands distrikt. Helgen den 2526 september kommer vi att samlas i Halmstad.
Då Folkdansringens riksstämma numer kommer att hållas årligen behöver nya rutiner
skapas.
En viktig tid att informera om redan nu är att motioner ska vara inskickade till rikskansliet
senast den 6 april.

Medlemshantering i dans.se
Snart är det ett nytt år på gång och medlemmar för 2021 ska registreras. Föreningarna
kommer att få information till registeransvariga om hanteringen i början av januari. Vi vill
att de flesta medlemmar ska vara inrapporterade senast den 28 februari. Det går naturligtvis
bra att fylla på med nya medlemmar under året.
Gunilla Hageström, som har hanterat dans.se för Folkdansringen, har beslutat sig för att gå i
pension på heltid och i samband med det tar personalen på kansliet över hanteringen. Ett
stort tack till Gunilla!

Kurs i dans.se

Är du ny i medlemsregistret eller behöver du fräscha upp dina kunskaper? I februari
kommer Folkdansringen anordna ett antal grundkurser i dans.se för Folkdansringens
föreningar. Fokus kommer att ligga på medlemsregistrering och hantering av grupper.
Kursen kommer att hållas via videolösningen Zoom.
Inbjudan skickas direkt till föreningar och distrikt så snart upplägget är klart.
Medlemsavgift

Rikskansliet har fått ett antal frågor kring om det går att sänka riksorganisationens avgifter
på något sätt inför 2021.
Riksorganisationens styrelse diskuterade frågan vid sitt senaste möte. Man kan dock inte
hitta förutsättningar för att kunna sänka avgifterna. Riksorganisationen har redan idag en
ansträngd ekonomi med ett antal stora utgifter för ett antal avtal som t ex
medlemsförsäkringar och STIM. Hembygden är ytterligare en stor kostnad som dock är
väldigt viktig för alla medlemmar. En annan fast kostnad är det bemannade rikskansliet.
Folkdansringen arbetar för att hitta nya vägar för att hålla verksamheten vid liv. Det finns så
många fina verksamheter inom organisationen som vi kan fortsätta med trots pandemin,
bara restriktionerna lättar något. Vi kan fortsätta slöjda, laga eller sy en ny dräkt, lära oss
om traditionell matlagning, forska kring en dans man är intresserad av med mera. Du kan
säkert komma på fler.
Hjälp varandra, mellan föreningarna och i distrikten att hitta på saker. Dela gärna med er av
era erfarenheter.
Många provar digitala lösningar idag och Folkdansringen har nu möjlighet att erbjuda
förening och distrikt att använda zoom.

Mötesformer inom Svenska Folkdansringen
Folkdansringen har två mötesformer som föreningar och distrikt kan utnyttja. Det är den
digitala videolösningen Zoom och ett telefonmötesabonnemang där man kan vara upp till 10
personer.
Alla bokningar sker via rikskansliet. rikskansliet@folkdansringen.se eller 08-695 00
15. Tänk på att vara ute i god tid!

Webbinarium inom Kulturen
Kulturens har under hösten erbjudit ett antal olika webbinarium. Fram till jul kan du se
flertalet i efterhand på www.kulturens.se/kurser.
Håll utkik efter nya webbinarier inom Kulturens efter årskiftet.

