
Protokoll fört vid föreningsmöte med 
Växjöortens folkdanslag torsdagen den 14
oktober 2021 kl 20 på IOGT Växjö 

§26 Elisabeth Angelöv hälsade 37 medlemmar välkomna Mötet öppnas                      
till föreningsmötet 2021 och förklarade sedan detta 
öppnat.

§27 Föreslagen dagordning godkändes efter justering. Dagordning

§28 Till att justera dagens protokoll utsågs Curt Stark och Justeringsmän
Harry Karlsson.

§29 Protokollet från årsmötet 2021-06-13 genomgicks och Protokoll från årsmötet
            detta lades sedan med godkännande till handlingarna.
        
§30 Ordföranden uppgav, att ett tjugofemtal medlemmar har Rapporter

deltagit i torsdagsdanserna under hösten, och nästan lika Ordförande
många har deltagit i polskedansen. Den 15 augusti deltog
fem par med en uppvisning i Asa hembygdspark i samband
med en invigning av parkens renoverade dansbana. Viola
Ek och Roland Hansson spelade till dansen. Efteråt var 
medlemmarna inbjudna till Folke och Birgitta Schön på
fika och grillad korv.

Klubbmästarna ordnade en höstvandring den 19 september
vid Ryttartorpet. Ett tjugotal medlemmar deltog.

Kassören redovisade ekonomin fram till dagens datum. Kassör
 107 medlemmar har betalat medlemsavgiften 2021. Dess-

utom finns två hedersmedlemmar. Eftersom Swedbank har 
sagt upp lagets bankfack har nu ett sådant hyrts hos Spar-
banken Eken. Även ekonomin hanteras nu därigenom. Ett
nytt bankgiro har ersatt det gamla, och ett Swishkonto
har kopplats till detta. Tillgångarna är 108 592,70 kr,
men då är höstens IOGT-hyror (ca 23 000 kr) ännu obe-
talda. Budgeterat underskott vid årets slut är ca 5 800 kr
och budgeterade tillgångar då är ca 85 000 kr.

En preliminär budget för 2022 diskuterades. Vid årsmötet
beslutades, att medlemsavgiften för 2022 skall vara 50 kr
per person. (På grund av att verksamheten varit mycket be-
gränsad under Coronapandemin ville man, att en rabatt      
om 200 kr av ordinarie avgift om 250 kr skulle ges som 
kompensation under 2022.) Ingen dansavgift har tagits ut 
under 2021. Detta medför problem att få ekonomin att gå 
ihop.



Harry Karlsson var även tveksam till möjligheten att få 
dansbanan uthyrd under kommande år. Diskuterades även
möjligheten att minska antalet danskvällar något. Sommar-
danserna i Dädesjö har varit uppskattade. Ekonomin behand-
las åter vid årsmötet 2022. 

För att förstärka ekonomin framkom förslaget att ändra det be-
slut om "Coronarabatt" och medlemsavgift 50 kr/medlem som 
fattades vid årsmötet i juni månad. Avgiften föreslogs bli som 
tidigare 250 kr per medlem. 

Beslut: Mötet beslutade, att medlemsavgiften för 2022 skall
vara 250 kr/medlem. Beslutet var enhälligt.

Kjell Karlsson rapporterade från Musik- och spelsektionen. Övriga rapporter 
Spelmännen har träffats två gånger per termin för övning. 
Nästa möte är den 14 november kl 14 i Furubo. Spelmän-
nen kommer även att spela vid en julavslutning torsdagen
den 9 december i IOGT.

§31 Beslöts att dansavgiften för 2022 skall vara 250 kr. Beslutet Övriga beslut 
var enhälligt.

§32 Vid årsmötet i juni valdes ingen valberedning. Johne Gunnars- Övrigt
son, Karin Johansson samt Anders Johansson utsågs till val-
beredning. Anders Johansson utsågs till sammankallande.

0-fest kommer att anordnas lördagen den 12 februari 2022 i
Tävelsås bygdegård. Då kommer de som har fyllt jämnt under
2020 och 2021 att firas. Beslöts att kuvertavgiften skall vara
300 kr per person.

Träskoposten har inte kommit ut under året. Medlemmarna har
önskat, att den skall fortsätta att komma ut. Eftersom Michael
Fosseus har avsagt sig uppdraget som ansvarig för layout be-
höver styrelsen få förslag på någon som är intresserad av att
tillsammans med sekreteraren arbeta med Träskoposten. Tidi-
gare har beslut fattats, att den endast skall distribueras digitalt.

Kulturnatten kommer att äga rum 2022-01-29. Värendsgillet
och Kapriol kommer att dansa på Stadsbiblioteket. Beslöts
att laget skall delta i Kulturnatten.

Fram till mitten av november fortsätter dansen utan byte av 
danspartner.

Uppdrogs åt klubbmästarna att ordna glögg och pepparkakor
i samband med julavslutningen den 9 december.

Göran Andersson uppgav, att Svenska Folkdansringen kommer
att fira sitt 100-årsjubileum 2022-05-26--28 i Stockholm.



§33 Ordföranden tackade de närvarande och förklarade därefter Mötet avslutas
mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

Ivy Andersson, sekreterare Elisabeth Angelöv, ordförande 

Curt Stark, justerare Harry Karlsson, justerare


