
Protokoll fört vid årsmöte med 
Växjöortens folkdanslag söndagen den 27
februari 2022 i Victoriasalen, IOGT

§1 Elisabeth Angelöv hälsade 32 medlemmar välkomna Mötet öppnas                      
till årsmötet 2022 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
tackade för förtroendet att få leda dagens förhandlingar. Val av mötesordförande 

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

§6 Pär Carlsson och Folke Schön utsågs att justera dagens Val av justerare tillika 
protokoll. rösträknare

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

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

§9 Kassören kommenterade resultat- och balansräkningen Resultat- och balans-
för 2021. Mötet fastställde därefter denna. räkning

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

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 disku- Verksamhetsplan 
terades. Framkom önskemål om att ordna en gemensam Budget
julfest för hela laget. Polskedansarna brukar dock vilja
ha en egen avslutningsfest med knytkalas. 

Mötet beslutade, att frågan om en gemensam julfest skall
tas upp igen på föreningsmötet i oktober.

Mötet fastställde sedan styrelsens förslag till verksamhets-
plan och budget för 2022.

§12 Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2023 skall vara Medlemsavgift 
300 kr.

§13 Beslöts att antalet sektioner och arbetsgrupper skall vara Sektioner och arbetsgrupper
oförändrade under 2022.

§14 Kjell Forsberg valdes till kassör under två år. Val  av kassör

§15 Ivy Andersson utsågs till sekreterare under två år. Val av sekreterare



§16 Till ordinarie styrelseledamöter under ett år utsågs Val av ordinarie ledamöter
Karin Bordon och Regina Gustavsson.

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

§18 Följande personer utsågs att ingå i sektioner och arbets- Sektioner och arbets-
grupper under 2022: grupper

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 Vilande

Dansbanesektionen Arne Angelöv
Johne Gunnarsson
Björn Malmgren

Resesektionen Vilande

§19 Per Berggren och Karl-Erik Ringsborg valdes till revi- Val av revisorer och
sorer under ett år, och Michael Fosseus utsågs till revi- revisorssuppleant
sorssuppleant under samma tid.

§20 Karl-Gustav Andersson, Anders Johansson samt Harry Valberedning
Karlsson utsågs att ingå i valberedningen. Karl-Gustav 



Andersson utsågs till sammankallande.

§21 Inga motioner eller propositioner hade inkommit till Motioner och
styrelsen. propositioner

§22 Följande nya medlemmar har tillkommit under året, Nya medlemmar
och dessa hälsas välkomna till laget: Rutger Beller-
ström, Växjö samt Anna Lundberg, Fagerhult.

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

Några personer som skall ingå i kommittéer valdes inte
utan får utses vid behov.

Beslöts att ordna några sommardanser på Knallabacken 
i Dädesjö. Uppdrogs åt styrelsen att kontakta några                                                        
medlemmar, som är intresserade av att planera dessa.

Styrelsen har föreslagit, att "gökottan" skall slås ihop med 
höstpromenaden. Mötet beslutade i enlighet med styrel-
sens förslag. 

§24 Ordföranden informerade om att Skatelövs spelmanslag Övriga frågor
har inbjudit till dans den 25 mars kl 19 i Kalvsviks
bygdegård.

Träskoposten har utkommit med ett nummer i år, och
detta skickades ut digitalt. Det finns även på lagets 
hemsida.

Diskuterades anordnandet av bryggdans vid Växjösjön.
Detta förutsätter, att några vill ansvara för arrange-
manget.

0-Festen kommer att äga rum på skärtorsdagen den
14 april kl 18.30  i Tävelsås bygdegård. Då kommer
de som fyllde jämnt under 2020 och 2021 att hyllas.

Harry Karlsson undrade, varför styrelsen inte hade 
bjudit på förtäring i samband med årsmötet. Orsa-
ken har främst varit restriktionerna i samband med
Corona och risken för smittspridning.

Svenska Folkdansringen firar sitt 100-årsjubileum
den 26-28 maj i Stockholm.

§25 Mötesordföranden tackade för förtroendet att ha Mötet avslutas
fått leda dagens förhandling. Hon förklarade där-
efter denna avslutad.



Därefter överlämnade sekreteraren tulpaner samt svar-
vade skålar, som Michael Fosseus tillverkat och skänkt
till laget, till nedanstående medlemmar.

Följande personer, vilka var närvarande vid mötet, fick
mottaga en gåva: Karl-Gustav Andersson, Harry Karls-
son, Göran Andersson, Karin Bordon, Elisabeth och
Arne Angelöv samt Kerstin Paulsson. De som ej var 
närvarande, Göran Persson, Kate Graae-Nielsen, Kjell
Karlsson samt Roland Hansson, får sina gåvor vid ett
senare tillfälle.

Michael Fosseus kommer att få ett presentkort som 
tack för att laget får låna en lokal hos dem för spel-
träffar och dans.

Vid protokollet Justerat

Ivy Andersson, mötessekreterare Kerstin Paulsson, mötesordförande 

Justerat

Pär Carlsson, justerare Folke Schön, justerare


