
VÄXJÖORTENS
FOLKDANSLAG Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Växjöortens Folkdanslag måndagen den 25
oktober 2021 kl 14 hos Karin Martinsson

                                               
          Elisabeth Angelöv, Karl-Gustav Andersson,     Närvarande 

    Karin Martinsson, Kjell Forsberg och Ivy Andersson.
    Doris Karlsson och Regina Gustavsson hade anmält 
    förhinder.                                               

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

§19     Föreslagen dagordning godkändes efter justering. Dagordning

§20       Protokollen från styrelsemötet 2021-08-30 samt från Protokoll 
             föreningsmötet 2021-10-14 (ej justerat) genomgicks
             och dessa lades därefter med godkännande till hand-
             lingarna.

§21       Inga skrivelser hade inkommit.  Inkomna skrivelser

§22       Höstvandringen ägde rum den 19 september vid Ryttar-  Rapporter
             torpet. Ett tjugotal medlemmar deltog.  Avklarade aktiviteter

    Spelträff den 26 september på Furubo

             Höstmötet ägde rum den 14 oktober på IOGT med 37
             medlemmar närvarande.

             Den 24 oktober dansade medlemmarna polska till levande
             musik. Ett fyrtiotal personer inklusive musikerna deltog.

             Nästa spelträff blir den 28 november på Furubo.  Planerade aktiviteter

             Torsdagen den 9 december avslutas hösten med dans.
             Lagets spelmän spelar till dansen. Klubbmästarna kommer

    att servera glögg och pepparkakor.

             Polskedansen avslutas med sedvanligt knytkalas den 12
             december.

             Kulturnatten äger rum den 29 januari 2022. Laget kom-
             mer att delta med en uppvisning på stadsbiblioteket nå-
             gon gång mellan kl 17 och 19. Göran Andersson håller
             kontakt med kommunen. Diskuterades om deltagande
             dansare och musiker skall bjudas på lunch eller för-
             stärkt fika. Beslöts att ta upp frågan igen vid nästa möte.

    Dansstarter: Torsdagsdansen startar den 3 februari 2022
             och pågår till den 5 maj.  Höstens danser startar den 8



            september och slutar den 8 december. 

             Dansledarna för polskedansen har bokat IOGT för 10 
             gånger under våren mellan den 16 januari och 22 maj 
             samt för hösten 2022 mellan den 7 augusti och 18 decem-
             ber. Styrelsen kommer att föreslå polskedansledarna, att
             tiderna kortas ned något. Vårens danser skulle i så fall
             avslutas den 8 maj och höstens skulle pågå mellan den
             4 september och 11 december.

             Beslöts ge kassören i uppdrag att kontakta polskedans-
             ledarna angående bokningen av danskvällar för 2022.

             0-festen är planerad att äga rum 2022-02-12 i Tävelsås 
             bygdegård. Kuvertavgift 300 kr/person. Grimslövs mat-
             service och musiksektionen är vidtalade. Inbjudan kom-
             mer att sändas ut i början av november.

             Årsmötet kommer att äga rum söndagen den 27 februari
             2022 kl 15 i IOGT: Eget fika medtages. Verksamhetsbe-

    rättelser från sektioner och arbetsgrupper skall vara sek-
             reteraren tillhanda senast den 15 januari 2022.

             Kassören uppgav, att ekonomin är oförändrad sedan   Ekonomi
             föreningsmötet. Budgeten för 2022 har justerats i enlig-
             het med de beslut som togs då. Dock beräknas det bli

    ett minusresultat under året.  

             Dansbanan: Styrelsen gav Arne Angelöv i uppdrag att
             kontakta ansvariga för Korröfestivalen för att försöka
             få dansbanan uthyrd. Han skall också försöka få dem att
             ställa upp med personal, som kan hjälpa laget med att 
             bygga upp och demontera dansbanan. 

             R.bok: Kate Graae-Nielsen hade fått information från
             Växjö kommun om att det finns möjlighet att söka bidrag
             från kultur- och fritidsförvaltningen till medlemsaktivi-
             teter, ledarutbildningar mm. 

             Beslöts att utse Kjell Forsberg till föreningsansvarig och
             Elisabeth Angelöv till "ansiktet utåt" i kontakten med 
             kommunen. 

             Ansökan har gjorts till Kulturens bildningsverksamhet
             för danserna på Knallabacken och i IOGT. Kate Graae-
             Nielsen har ansökt om bidrag till kursen i Dalapolskor
             den 5 mars. 

             Ny medlem: Rutger Bellerström, Trädvägen 7, Växjö  Ny medlem 
             välkomnas som ny medlem i laget.



            Diskuterades "omstartaktiviteter" hösten 2022.

            Hemsidan: Dansstarter, inbjudan till 0-fest, kallelse till  Hemsidan
            årsmöte, kontaktperson hemsida (= postmottagaren -
            Elisabeth)

§23      Någon som kan hjälpa till med utformning av Träskopos-  Övriga frågor
            ten har ännu inte hittats.

            Frågan om sommardanser i Dädesjö kommer att tas upp på 
            årsmötet 2022-02-27. Även möjligheten av att flytta "gök-
            ottan" till hösten kommer att tas upp.

§24    Nästa möte kommer att äga rum 2022-01-31 kl 14 hos Ivy   Nästa möte
            Andersson.

§24      Ordföranden tackade värdinnan för fikat och förklarade se-   Mötet avslutas
            dan mötet avslutat.

            Vid protokollet                                         Justerat

            Ivy Andersson, sekreterare                       Elisabeth Angelöv, ordförande 

            
   

             

                                                                     


