
Vad får jag för medlemsavgiften i Slagsta Gille? 
 

Förkortningar: 

SG Slagsta Gille 

FDR Riks FolkDansRingen Riks 

FDR Sthlm FolkDansRingen Stockholms Distrikt 

RFoD Riksföreningen Folkmusik Och Dans 

BK Botkyrka Kommun 

Kulturens KULTURENS Bildningsverksamhet 

Hågelby 

 

Totala medlemsavgiften för hela 2022 är 625 kronor. 

 

Som medlem i SG får man förmåner från alla ovanstående. 

 

Slagsta Gille 
Som medlem kan du, utan extra avgift, deltaga i alla ordinarie cirklar/kurser som SG 

arrangear.  

Du kan delta på interna fester till ett kraftigt reducerat pris. Man får som medlem vara med på 

uppträdanden, stämmor, få tillgång till gästspelman, komma varje lördag till ordnad spelträff, 

ha tillgång till lokal, ordnade promenader, tillgång till notmaterial, ja någonstans att träffa 

andra spelmän. 

Dansare erbjuds rikligt med danstillfällen med folkdans till egna spelmän och gillesdans till 

inspelad musik. Två tillfällen i veckan under ett år. Dessutom dansuppvisningar och 

samdanser med andra föreningar i vårt distrikt. 

Vår egen tidning Hällristningen. 

FolkDansRingen Riks 
Se även  https://folkdansringen.se/riks/foreningochfunktionar/medlemskap/ 

SG får tillgång till ett medlemsregister, som är samma för många föreningar. 

FDR Riks anordnar Kurser till ett reducerat pris. 

Försäkring i Folksam (Olycksfallsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, Egendomsförsäkring) 

STIM & SAMI 

  Tidningen Hembygden till föreningens medlemmar.  

  Medlemsrabatter i Folkdansringen shop.  

  Möjlighet till kurs- och seminarieutbud inom riksorganisation och distrikt, ofta till 

rabatterat pris.  

  Möjlighet för medlemmar att hyra övernattningsrum i Folkdansringens Hus i Stockholm.  

  Föreningen får möjlighet att sälja lotter av olika slag, en chans att finansiera föreningens 

verksamhet eftersom Svenska Folkdansringen är medlem i Folkspel.  

  Medlemskapet ger möjlighet att påverka den demokratiska processen både i distrikt och 

riksorganisation. 

  



Samarbeten: 

 Kulturens Bildningsverksamhet 

 Ax – Kulturorganisationer i samverkan (genom medlemskap i Ax är vi också anslutna 

till Ideell Kulturallians, IKA) 

 Nordlek 

 Samverkansrådet för traditionell musik och dans, som bl. a. arbetar med:  

o Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården 

o Lilla Spelmansstämman 

o Folk- och Världsmusikgalan 

o Världens Musik och Dans 

 Eric Sahlström Institutet (ESI) 

 Folkspel 

 Föreningen Norden 

 Nordiska dräktfrågor 

 Samarbetsnämnden för folklig dans 

 Svenskt Visarkiv 

 Sveriges Hemslöjdsföreningars riksförbund 

 Sveriges Hembygdsförbund 

Svenska Folkdansringen arbetar även med; 

 Förvaltar Zornmärket. 

 Påverkar beslutsfattare och opinionsbildare genom remissvar, handlingsplaner och 

genom att publicera artiklar i olika ämnen som rör vår genre. 

 Marknadsföring, pressbevakning och information. 

 Ansvarar för att bevara viss dokumentation av dans, musik, folkvisor och sånglekar. 

 Stöttar föreningar och distrikt i olika frågor. 

 Förvaltar minnes- och donationsfonder. 

 Utbildar ledare. 

 Skapar och stöttar mötesplatser som stimulerar och inspirerar medlemmarna. 

FolkDansRingen Stockholms Distrikt 
Anordnar årligen gratis träffar för Dans- & Musik-ledare, samt en ordförande konferens. 

Anordnar årligen 2 danstillfällen för FDR Sthlm’s alla föreningar. 

Driver kurser i Dans, Spel, Slöjd och Dräktrådgivning. 

Riksförbundet för Folkmusik Och Dans 
 

Botkyrka Kommun 
Med medlemskap i FDR, kan vi söka bidrag från BK till, tillexempel våra stämmor. 

 

Studieförbundet KULTURENS 
Ledare får en fri ledarutbildning. 

Anmälda aktiviteter ger en ekonomisk ersättning till föreningen. 

Hågelby 
Samarbete med Hågelby där vi årligen håller i midsommarlekledning. 


