
VÄXJÖORTENS
FOLKDANSLAG Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Växjöortens Folkdanslag måndagen den 18
januari 2021 kl 14 hos Michael Fosseus

                                               
          Elisabeth Angelöv, Karl-Gustav Andersson,     Närvarande 

    Michael Fosseus, Karin Martinsson, Regina Gustavsson 
    och Ivy Andersson. Lena Hjelte hade anmält förhinder.

§26     Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till årets     Mötet öppnas 
    första styrelsemöte och förklarade sedan detta öppnat.

§27     Föreslagen dagordning godkändes efter justering. Dagordning 

§28       Protokollet från styrelsemötet 2020-11-02 lades med god-   Protokoll 
             kännande till handlingarna.

§29       Birgitta Schön har kommit in med en skrivelse, i vilken Inkomna skrivelser
             hon uppger, att de danser som ordnats under sommaren
             på utedansbanor varit uppskattade. Hon föreslår, att 
             folkdanslaget skall ordna sådana i lagets regi under som-
             maren samt att förslaget skall tas upp i verksamhetsplanen  
             och behandlas på årsmötet. Styrelsen beslutade i enlighet  
             med förslaget.

§30       Den sista söndagspromenaden ägde rum den 6 december. Rapporter
    Polskedansen avslutades den 1 november. Avklarade aktiviteter

             Den 15 november var det spelträff hos Fosseus

             Årsmötet, som var planerat att äga rum söndagen den 14 Planerade aktiviteter 
             februari, ställs in pga rådande bestämmelser rörande
             pandemin. Nytt datum bestäms efter den 1 april. Kallelse
             och övriga handlingar sänds ut till medlemmarna, när 
             datum har beslutats. Förslaget till verksamhetsberättelse 
             godkändes.

             Verksamhetsplan: Uppdrogs åt ordföranden att utarbeta ett 
             förslag till denna och därefter sända ut den till styrelsen
             för godkännande. Inga aktiviteter planeras under våren.

             Kassören har redovisat resultatet för 2020 samt gjort en Ekonomi
             preliminär balansrapport. Tillgångarna i kassa och bank
             uppgick vid årsskiftet till 91 864,03 kr. Den ekonomiska
             rapporten godkändes av styrelsen.                     

             Styrelsen kommer att föreslå årsmötet, att medlemsavgif-
             ten skall vara oförändrad under 2022.

             Träskoposten: Nr 2 kommer att sändas ut i god tid före års- Träskoposten 
             mötet tillsammans med årsmöteshandlingarna. Stopptid
             troligen 31 mars. Materialet kommer att läggas ut på hem-



             sidans medlemssida. Kallelse till årsmötet och Träsko-
             posten nr 2 skickas som mejl till alla som har mejladress
             och per brev till de som saknar sådan.

             Träskoposten nr 1 kommer ej att tryckas på grund av brist
             på material.  
             
§31     Ordföranden hade fått en förfrågan från Asa Hembygds- Övriga frågor
             förening, om laget kunde ha en uppvisning den 1 augusti
             under Hembygdens dag. Diskuterades upplägget av en 
             sådan. Det kan i så fall bli en uppvisning med dräkter
             och med några enklare grunddanser. Uppdrogs åt Elisabeth

    Angelöv att kontakta föreningens ordförande. 
            
             Mikael Fosseus uppgav, att det kostar ca 22 kr att trycka
             och sända ut Träskoposten per post till en medlem. Han 
             föreslog därför, att TP skall sändas ut via mail till så många
             medlemmar som möjligt. Då kommer bara ett tiotal exemp-
             lar att behöva tryckas och sändas ut.

             Mikael Fosseus meddelade också, att hemsidans konto 
             är knutet till honom. Det är därför lämpligt att lägga kon-
             tot på föreningens namn och utse en administratör för 
             detta. Han föreslår att Anders Johansson skall utses. 
             Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§32       Nästa styrelsemöte äger rum hos Mikael Fosseus mån-  Nästa möte
             dagen den 29 mars kl 14. Regina Gustavsson, Karin
             Martinsson och Elisabeth Angelöv ordnar fikat.

§33      Ordföranden tackar Mikael Fosseus och Karin Martinsson  Mötet avslutas
            för fikat och förklarar mötet avslutat.

            Vid protokollet                                      Justerat

            Ivy Andersson                                       Elisabeth Angelöv
            Sekreterare                                            Ordförande 



             
             

             
             
             

  


