
Protokoll fört vid årsmöte med 
Växjöortens folkdanslag söndagen den 13
juni 2021 i Gemla Folkets park

§1 Elisabeth Angelöv hälsade 33 medlemmar välkomna Mötet öppnas                      
till årsmötet 2021 och förklarade sedan detta öppnat.

§2 Mötet fastställde att kallelse skett i behörig ordning. Kallelse

§3 Föreslagen dagordning godkändes efter justering. Dagordning

§4 Kerstin Paulsson utsågs till mötesordförande. Hon tack- Val av mötesordförande
            ade för förtroendet att få leda dagens förhandling.

§5 Ivy Andersson utsågs att föra dagens protokoll. Val av mötessekreterare

§6 Harry Karlsson och Johne Gunnarsson utsågs till jus- Val av justerare tillika
terare tillika rösträknare. rösträknare

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och denna Verksamhetsberättelse
lades därefter med godkännande till handlingarna.

§8 Revisionsberättelsen föredrogs, och denna lades sedan Revisionsberättelse 
med godkännande till handlingarna.

§9 Eftersom kassören ej var närvarande fick mötesordfö- Resultat- och balansräkning 
randen redovisa årets resultat. Harry Karlsson påpekade,
att lagets försäkring ej hade betalats för 2020 och skall
betalas snarast möjligt för 2021. Mötet fastställde sedan
resultat- och balansräkningen.

§10 Mötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet för det Ansvarsfrihet
gångna verksamhetsåret.

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan diskuterades. Verksamhetsplan 
            Ordföranden uppgav, att laget hade fått förfrågan om Budget

att ordna en uppvisning med dräkter på Hembygdens
          dag i Asa hembygdsgård i augusti. Ärendet tas upp under

övriga frågor.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen efter
gjorda kompletteringar. Någon budget har ej kunnat läg-
gas, eftersom verksamheten under året är oklar.

§12 Medlemsagiften för 2022 diskuterades. Mötet beslutade, Medlemsavgift
att avgiften skall vara 50 kr per medlem. Detta gäller även                           
för de nya medlemmar som tillkommer under året.                
Familjerabatten och ungdomsrabatten slopas därmed. 
Höstmötet beslutade, att ingen dansavgift skulle tas ut 
under 2021.



§13 Mötet beslutade, att antalet sektioner och arbetsgrupper Sektioner och arbetsgrupper
skall vara oförändrade under 2021.

§14 Elisabeth Angelöv valdes till ordförande under en tid av Val av ordförande 
två år.

§15 Kjell Forsberg utsågs till kassör under ett år (fyllnadsval). Val av kassör

§16 Till ordinarie ledamöter under ett år valdes Karl-Gustav Val av ordinarie ledamöter
Andersson och Regina Gustavsson.

§17 Karin Martinsson och Doris Karlsson utsågs till styrelse- Val av styrelsesuppleanter
suppleanter under ett år.

§18 Följande personer utsågs att ingå i sektioner och arbets- Sektioner och 
grupper under 2021. arbetsgrupper 

Danssektionen: Elisabeth Angelöv
Arne Angelöv
Karin Bordon
Göran Andersson
Kate Graae-Nielsen
Göran Persson

Musik- och spelsektionen Kjell Karlsson
Roland Hansson

Mediasektionen Anders Isaksson
Ivy Andersson
Elisabeth Angelöv

Dräktsektionen Vilande – Birgitta Blixt står till 
förfogande för rådgivning

Klubbmästare Elisabeth Angelöv
Eva Hörberg
Solveig Andersson

Materialförvaltare Ingrid Gustafson
Jeanette Berggren

Bibliotekarie Kjell Forsberg

Pressbevakare, gästbok Solveig Andersson

Fotoalbum Vakant. Uppdrogs åt styrelsen att 
någon ansvarig för denna

Dansbanesektionen Arne Angelöv
Johne Gunnarsson
Björn Malmgren



Resesektionen Kerstin Paulsson

§19     Harry Karlsson och Karl-Erik Ringsborg utsågs till reviso-   Val av revisorer och 
           rer under ett år. Mikael Fosseus utsågs till revisorssuppleant.revisorssuppleant  

§20     Mötet beslutade att hänskjuta till den nya styrelsen att   Valberedning 
           utse en valberedning.

§21 Några motioner och propositioner hade ej inkommit till   Motioner och 
styrelsen.   propositioner

§22 Följande nya medlemmar hade tillkommit under året, och    Nya medlemmar
            dessa hälsas nu välkomna till laget: Örjan Klippvik,

Växjö samt Roland Karlsson, Dädesjö.

Jan-Olov Blixt samt Görel Gemzell-Åhman har avlidit   Avlidna medlemmar
            under året, och dessa hedrades med en tyst minut.

§23 Beslöts att bilersättningen skall vara oförändrad, 18,50 kr  Ärenden från styrelsen 
per mil. Telefonersättning utbetalas mot kvitto.

Beslöts att hänskjuta till den nya styrelsen att utse ansva-
riga för de aktiviteter som planeras under hösten.

§24 Michael Fosseus avgår nu som styrelseledamot och som  Övriga frågor
ansvarig för mediasektionen. Han har upprättat en mail-
lista över samtliga medlemmar. Anders Isaksson är an-
svarig för lagets hemsida, och Michael Fosseus föreslog,
att hela styrelsen skall få inloggning till hemsidan. Trä-
skoposten har hittills utkommit med fyra nummer per år.
Varje exemplar kostar ca 25 kr med tryckning och porto.
Behovet av att skicka ut TP har minskat, eftersom all in-
formation läggs på hemsidan. TP kommer därför inte
att skickas ut längre.

Styrelsen mottog före jul en skrivelse från Birgitta Schön,
där hon föreslog, att denna skall utse en grupp, som är
intresserade av att ordna danskvällar gärna med spelmän
på någon utedansbana. Ärendet togs upp på styrelsemötet
2021-01-18 och kommer att behandlas i den nya styrelsen 
2021-06-21.

Laget har fått en förfrågan från Asa hembygdsförening, om
man kan ordna en uppvisning med dräkter på Hembygdens 
dag den 15 augusti. Beslöts att ordföranden tillsammans
med övriga dansledare och musiker planerar en sådan i
enklare form.

Tidningen Spelfot har hittills skickats till Anders Johansson
och Curt Stark men skall i fortsättningen sändas ut digitalt.



I fortsättningen kommer den att skickas till Anders Isaksson.

§25 Som tack för deras insatser under året överlämnades blom- Mötet avslutas
stercheckar till dansledarna Eivor Svensson, Kjell Forsberg,
Göran Persson, Kate Graae-Nielsen, Karin Bordon, Göran 
Andersson, Gerd Ouchterlony, Bengt Fransson samt Folke
och Birgitta Schön

Blomstercheckar överlämnades även till Michael Fosseus,
Lena Hjelte, Curt Stark samt till mötesordföranden Kerstin
Paulsson. De medlemmar som ej var närvarande kommer
att få checkarna per post. Elisabeth och Arne Angelöv kom-
mer att få sin gåva i samband med nästa styrelsemöte.

Mötet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet Justerat

Ivy Andersson, sekreterare Kerstin Paulsson, mötesordförande 

Justerat Justerat

Harry Karlsson, justerare Johne Gunnarsson, justerare


