Medlemmer til styrelsen
Hvert år ved årsmødet, har I som medlemmer, muligheden for at vælge hvem der skal sidde i Folkedans
Danmarks styrelse. Et vigtigt valg, fordi vi er valgt til at sikre folkedansens beståen i Danmark. I år er ingen
undtagelse, der er tre styrelsesmedlemmer på valg. De to ønsker ikke at genopstille. Derfor skal der findes
to nye.
Hvad skal der til for at sidde i styrelsen: Det kræver ikke nogle særlige færdigheder, at sidde i styrelsen. Det
vigtigste er, at du brænder for folkedansen og at du synes Folkedans Danmark overordnet er en god
organisation for folkedansen i Danmark. Vi håber du er visionær og har nogle tanker om fremtiden for
folkedansen og Folkedans Danmark. Du behøver ikke have de samme holdninger som dem der sidder i
styrelsen i forvejen, faktisk er det bedst, hvis der er så mange holdninger som muligt, så vi får alt belyst,
inden vi argumenterer os frem til en beslutning. Du skal kunne arbejde selvstændigt med dine
ansvarsområder mellem styrelsesmøderne, og du skal kunne få tingene færdige til tiden.
Hvem kan sidde i styrelsen: Det kan alle. Alder og køn er underordnet. Vi vil gerne være en bred styrelse,
der repræsenterer så mange medlemmer som muligt. Vi ønsker at være bredt repræsenteret på
kompetencer, så der er nogle der ved noget om dragter, økonomi, dans, foreningsledelse m.m. Vi vil gerne
være sammensat fra alle egne af Danmark, da dette sammen med alder og køn m.m. er med til at give
diversitet i arbejdet.
Hvornår arbejder styrelsen: Det gør vi altid, men med forskellig intensitet. Vi er meget aktive på mail, da
det ikke kan lade sig gøre, at drive vores organisation alene på de styrelsesmøder der er. De fleste gange,
hvor vi er samlet, holder vi møde en hel weekend. Da mange skal køre langt, og da der er mange ting på
dagsordenen, har vi fundet at det er den bedste mødeform. Vores mødekalender ser nogenlunde således
ud.
Januar, lørdag
Fællesmøde med Spillemandskredsen (SK)
Februar/Marts, lørdag-søndag
Styrelsesmøde
April, fredag-lørdag-søndag
Styrelsesmøde, Årsmøde, styrelsesmøde
Juli, hele ugen
Landsstævne, forskellige arbejdsopgaver og møder
August/September, fredag-lørdag
Styrelsesmøde, fællesmøde med SK, Frivilligseminar
Oktober/November, lørdag-søndag
Styrelsesmøde
Derudover kan der komme møder, hvor vi behandler specifikke emner, f.eks. visioner eller fremtiden i DIF.
Der vil også være møder i udvalg, hvor nogle er fysiske møder og andre kan være skype møder. Det er lidt
forskelligt fra udvalg til udvalg, hvordan man har tilrettelagt dette.
Det kan se voldsomt ud, når man sætter møderne op på denne måde, men når man brænder for
folkedansen og man har lyst til at sikre den for fremtiden, så føles det helt naturligt.
Som du kan se af ovenstående mangler vi lige præcis dig, til en af styrelsespladserne. Hvis du samtidig har
flair for at skrive referater og dagsordener, så vil det være helt perfekt. Det er ikke noget krav, og vi har kun
brug for én der kan, men den ene af dem der træder ud denne gang, er styrelsens sekretær og vi kan ikke
klare os uden. Jeg håber du vil overveje en plads i styrelsen, eller i et af de udvalg der mangler medlemmer.
Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre mere om styrelsens arbejde.

