
Protokoll fört vid föreningsmöte med 
Växjöortens folkdanslag torsdagen den 15
oktober 2020 kl 19 på IOGT Växjö 

§26 Elisabeth Angelöv hälsade 25 medlemmar välkomna Mötet öppnas                      
till föreningsmötet 2020 och förklarade sedan detta 
öppnat.

§27 Föreslagen dagordning godkändes efter justering. Dagordning

§28 Anders Johansson och Kjell Forsberg utsågs att justera Justeringsmän
dagens protokoll.

§29 Protokoll från årsmötet 2020-02-23 lades med godkän- Protokoll från årsmötet
nande till handlingarna.

§30 Ordföranden meddelade, att gamla fakturor och andra Rapporter
handlingar som rör ekonomi har gallrats ut. Kartoteket Ordföranden
över medlemmar förvaras numera hos ordföranden. Sek-
reteraren har tidigare lämnat protokoll och Träskoposten

            till Kulturarvscentrum för arkivering.

Höstens aktiviteter inleddes med "provdans" den  27
augusti under ledning framför allt av Göran Andersson
och Karin Bordon. Följande torsdagar ersattes dansen av 
promenader, med utgångspunkt från Vattentorget, och ef-
terföljande fikastund. Ett tiotal medlemmar har deltagit
varje gång.        

11 par dansar polska varannan söndag sedan den 6 sep-
tember.                           

Birgitta och Folke Schön har anordnat några danser på
utedansbanor, vilka har blivit mycket uppskattade. De har 
även ordnat några promenader. 

På höstvandringen runt Trummen den 13 september deltog
15 medlemmar.

Gåvor har sänts in till minne av Görel Gemzell-Åhman
samt under våren även till minne av Jan-Olov Blixt. Ett
gratulationskort har även sänts till Ann-Mari Hellberg,
som fyllt 90 år.

Kassören, som ej deltog i mötet, har lämnat rapport via Kassör
mail. Tillgångarna i kassa, bank samt plusgirokonto
uppgår till 62 055,65 kr. Medlemsavgifterna har under
året minskat med ca 8 000 kr och dansavgifterna med 
drygt 5 000 kr. Aktuell medlemsförteckning saknas. Den
senaste är från årsskiftet 2019/2020.



Harry Karlsson betonade vikten av att undersöka, varför
antalet medlemmar har minskat. Har påminnelser om att
betala medlemsavgiften skickats ut?

§31 Efter diskussion beslöt mötet, att ingen gemensam dans- Beslut
kväll skall anordnas i höst.

Styrelsen har föreslagit, att dansavgiften skall slopas un-
der 2021. Hur det blir med dans nästa år är ännu oklart.
Under det gångna året avbröts dansen redan i mars, och
under hösten dansar bara polskedansarna varannan
söndag. Torsdagsdansen har ersatts av promenader.
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§32 Beslöts att promenader skall anordnas varje söndag med Övriga frågor
start kl 14. Fika medtages. Information finns på hemsidan.
Någon torsdagsdans kommer ej att anordnas under hösten,
varför lokalen behöver avbokas. 

Spelsektionen fortsätter att träffas.

Dansstart 2021: Beslut kommer att tas på årsmötet i febru-
ari.

Göran Andersson meddelade, att det kommer att tas ett be-
slut i början av februari, om Nordlek kan anordnas som 
planerat i Tammerfors.

Eva Hörberg meddelade, att det ej blir någon juldans i 
Grimslöv i år.

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

Vid protokollet Justerat

Ivy Andersson, sekreterare Elisabeth Angelöv, ordförande

Justerat

Anders Johansson, justerare Kjell Forsberg, justerare


