
VÄXJÖORTENS
FOLKDANSLAG Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Växjöortens Folkdanslag måndagen den 21
juni 2021 kl 14 hos Regina Gustavsson

                                               
          Elisabeth Angelöv, Karl-Gustav Andersson,     Närvarande 

    Karin Martinsson, Regina Gustavsson, Kjell
    Forsberg samt Ivy Andersson. Doris Karlsson                                                                      .
    var frånvarande.

§1     Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till      Mötet öppnas 
    styrelsemötet och förklarade sedan detta öppnat.

§2     Föreslagen dagordning godkändes. Dagordning

§3         Protokollet från styrelsemötet 2021-03-29 lades med Protokoll 
    godkännande till handlingarna.

    Protokollet från årsmötet 2021-03-13 (ännu ej justerat)
             genomgicks i korthet. Följande förtydligande av §12
             gjordes: Medlemsavgiften för 2022 diskuterades. Mötet
             beslutade, att medlemsavgiften skall vara 250 kr per
             medlem men på grund av att verksamheten har varit 
             mycket begränsad under Coronapandemin beslöts att en 
             rabatt om 200 kr skulle ges under 2022. Detta gäller även  
             för de nya medlemmar som tillkommer under året. Familje-

    rabatten och ungdomsrabatten slopas därmed. Vid höst-
             mötet 2020-10-15 beslöts, att ingen dansavgift skulle
             tas ut under 2021.

§4     Värendsgillets tidning Inkomna skrivelser
             Sommarbrev från Kulturens Bildningsverksamhet

§5    Årsmötet ägde rum den 13 juni 2021 i Gemla Folkets Rapporter
             park. 33 medlemmar hade samlats till mötet i det vackra  Avklarade aktiviteter

    sommarvädret.

             Laget har fått en förfrågan om att ordna en uppvisning med Planerade aktiviteter
             dräkter i Asa hembygdspark 2021-08-15 under Hembyg- 

    dens dag. Hembygdsföreningen har renoverat dansbanan.
             Uppdrogs åt ordföranden att kontakta musik- och spelsek-
             tionen samt de medlemmar som redan nu har visat intresse
             av att deltaga i uppvisningen. Information om denna kom-
             mer att läggas på hemsidan.
                                                            
             Arrangera sommardanser: Uppdrogs åt ordföranden att 
             kontakta Kate Graae-Nielsen och Göran Persson för att 

    höra, om de är intresserade att ordna någon dans tillsam-
             mans med några av lagets musiker. Även Tina Danielsson,
             Anders Johansson samt ytterligare några medlemmar kom-



             mer att tillfrågas. Tid och plats kommer att läggas ut på
             hemsidan.     

             Nästa spelträff äger rum den 26 september hos Fosseus.

    Höstvandring i september: Ordföranden kommer att kon-
    takta Kennert Danielsson för att höra, om han är intres-

             serad av att ordna en sådan.

             Kassabehållningen uppgår nu till 114 229,43 kr. Uppdrogs Ekonomi
    åt kassören att påminna de medlemmar som ännu ej har  

             betalat medlemsavgiften för 2021. Han kommer även att
             att kontakta IOGT för att höra, om hyran för förrådet kan
             betalas per halv- eller helår i stället för varje månad.     

             Försäkringen hos RFOD (1 000 kr/år) har ännu inte beta-
             lats för 2021. Kassören har nu erhållit en länk till deras 
             hemsida.

    Kassören håller även på att förbereda en budget för 2021.

             Samrådsmöte för planering av höstens danser, främst Hemsidan
             torsdagsdanserna, äger rum på IOGT den 26 augusti
             kl 19. Värdlistorna kommer att slopas. Information kom-

    mer i fortsättningen att lämnas via hemsidan samt genom 
             utskick via mail.     

§6         Preliminärt datum för höstmötet blir den 14 oktober. Övriga frågor

             Bjuda in andra lag till dansen veckan före höstmötet. Verksamhetsplan
             Ordföranden kommer att kontakta Värendsgillet och
             Urshults Bygdegille för att höra, om de på grund av
             rådande omständigheter är intresserade av att besöka
             oss.

             Ordföranden skall även kontakta Kate Graae-Nielsen
             och Göran Persson för få information om planeringen 
             av polskedansen i höst.

             Swedbank kommer att avveckla sina bankfack. Lagets Bankfacket
    fack har därför sagts upp till den 30 november och måste

             därför tömmas. Uppdrogs åt ordföranden att fråga Spar-
             banken Eken i Grimslöv om laget har möjlighet att hyra
             ett bankfack hos dem.

             Kassören kommer att kontakta Swedbank samt Nordea
             för att få veta vad som gäller, om laget vill ha avtal med 
             en bank i stället för två. Han skall även undersöka möj-
             ligheten att ansluta Swish till ett konto.



             Styrelsen har efter årsmötet 2021-06-13 följande samman- Konstituering av 
             sammansättning: styrelsen

             Ordförande                    Elisabeth Angelöv
    Vice ordförande            Regina Gustavsson

             Kassör                           Kjell Forsberg
             Sekreterare                    Ivy Andersson
             Övrig ledamot               Karl-Gustav Andersson
             Suppleanter                   Karin Martinsson, Doris Karlsson

             Beslöts att ordföranden Elisabeth Angelöv (pnr 570506- Firmatecknare
             8525) samt kassören Kjell Forsberg (pnr 560803-2750) var
             för sig skall ha rätt att teckna firman samt ha tillgång till
             lagets konton i Swedbank och Nordea. Föreningens orga-
             nisationsnummer är 829501-9627. Beslöts även att sekre-
             teraren Ivy Andersson (pnr 491018-2445) tillsammans
             med Kjell Forsberg skall ha tillgång till lagets bankfack 
             hos Swedbank.

§7         Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 30 augusti Nästa möte
             2021 kl 14 hos Kjell Forsberg.

§8     En blomstercheck överlämnades till Elisabeth Angelöv Mötet avslutas
             som tack för de insatser som Arne och hon gjorde som 
             dansledare under 2020. De skulle ha fått gåvan under
             årsmötet, men tyvärr blev det en miss angående detta.

             Ett varmt tack riktades till värdinnorna Regina Gustavs-
             son och Karin Martinsson för gott fika. Mötet avslutades
             därefter.

             Vid protokollet                                  Justerat

             Ivy Andersson                                   Elisabeth Angelöv
             sekreterare                                         ordförande 

             

           

 

   

             

                                                 



    
    


