
VÄXJÖORTENS
FOLKDANSLAG Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Växjöortens Folkdanslag måndagen den 21
mars 2022 kl 14 hos Elisabeth Angelöv

                                               
          Elisabeth Angelöv, Karin Bordon, Karin Martinsson,     Närvarande 

    Kjell Forsberg samt Ivy Andersson.
    Doris Karlsson och Regina Gustavsson hade anmält 
    förhinder.                                               

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

§2     Föreslagen dagordning godkändes efter justering. Dagordning

§3     Protokoll från styrelsemötet 2022-01-31 samt från Protokoll 
    årsmötet 2022-02-27 lades med godkännande till 

             handlingarna.

§4         Styrelsen har efter årsmötet 2022-02-27 följande samman- Konstituering av 
             sättning: styrelsen

             Ordförande                    Elisabeth Angelöv
    Vice ordförande            Vakant

             Kassör                           Kjell Forsberg
             Sekreterare                    Ivy Andersson
             Övrig ledamot               Karin Bordon, Regina Gustavsson
             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 Sparbanken Eken. Föreningens 
             organisationsnummer är 829501-9627. Beslöts även att ord-
             föranden Elisabeth Angelöv och kassören Kjell Forsberg 

    skall ha tillgång till lagets bankfack hos Sparbanken Eken
             i Grimslöv.

§5         Värendsgillets tidning - finns på lagets hemsida Skrivelser
             Spelmannen 1/2022
             Kallelse till förbundsstämma med RFOD i Stockholm
             2022-05-15

§6     Spelträff hos Fosseus 2022-02-20 Rapporter
    Promenader har ägt rum vid Ryttartorpet 13/2, 20/2, Avklarade aktiviteter 

             6/3, 13/3 samt 20/3 med 10-20 deltagare varje gång.
    Dansstarter 27/2 (polska) samt 10/3 (torsdag),

             Årsmötet ägde rum i IOGT den 27 februari. 32 med-
             lemmar var närvarande.

             Promenad den 27/3 kl 14 vid Ryttartorpet Planerade aktiviteter



             Spelträff den 3 april hos Fosseus. Musik- och spelsektio-
             nen vill spela vid den sista torsdagsdansen den 19 maj.

             0-festen äger rum skärtorsdagen den 14 april kl 18.30 i
             Tävelsås bygdegård.

             Kate Graae-Nielsen, Göran Persson samt Karin Persson 
             har åtagit sig att ordna några danser i Dädesjö i sommar. 

             Torsdagsdansen börjar den 1 september och pågår till den
    8 december. För polskan gäller start den 21 augusti och

             avslutning den 11 december.

             Under september kommer torsdagsdansen att inledas med
             att grunderna i gammaldans och gillesdans gås igenom och
             övas.

             På bankgirot finns nu 136 125,45 kr. 13 medlemmar har Ekonomi
             ej betalat medlemsavgiften, 96 har betalat denna. 64 med-
             lemmar har dessutom betalat dansavgiften.

             Ny medlem: Cecilia Eriksson, Hökhult Lillön 63, Älmhult Ny medlem 
             hälsas välkommen till laget.

             6 330 kr har erhållits i bidrag för verksamheten under 2021. Kurser, kursbidrag
             Kulturens Bildningsverksamhet har begärt att få in verifi-
             kationer.

             Den polskekurs med Boda Mollkapell som skulle ägt rum 
             under våren har flyttats fram till den 1 oktober i IOGT 
             då i samarbete med Valshuset.

             Hemsidan: Behöver uppdateras. Aktivitetskalender. Hemsidan, Träskoposten
             Protokollen skall föras över till medlemssidan

             Träskoposten: Rapport från årsmötet. Aktivitetskalender.
             Vandringar. Dansstarter under hösten. Rapport från 0-fes-
             ten. Tack från 0-orna. Polskekursen 1/10. Danserna i Dä-
             desjö. Dansbanan.

§7     Korrö är inresserade av att hyra dansbanan i år. Förut- Övriga frågor
             sättningen är dock, att laget får hjälp med arbetet. Korrö
             kommer att betala transporten.

             Danslokal: Så småningom kan det bli aktuellt att hyra en
             mindre danslokal. Värendsgillet dansar numera i Högs-
             torpskolans gymnastiksal, kostnad 350 kr/gång.  Laget
             hyr ju även förråd i IOGT. Om laget byter danslokal så
             behöver laget även hyra ett förråd någonstans. Beslöts
             att ta upp frågan igen vid nästa möte.



             Diskuterades att bjuda in Värendsgillet och Urshults 
             Bygdegille till dansen den 6 oktober, preliminärt 
             datum. Uppdrogs åt ordföranden att kontakta lagen.

             Två förfrågan om uppvisningar på midsommarafton 
             har inkommit, nämligen från Moheda och Vederslöv. 
             Beslöts att tacka ja till båda uppvisningarna. Tid i så
             fall kl 14 i Moheda och 16 i Vederslöv.

             Universitetet har frågat, om laget kan ha en uppvis-
             ning, som skall sändas digitalt. Beslöts att tacka nej
             till denna.

§8         Nästa möte äger rum måndagen den 16 maj kl 14 hos Nästa möte
             Karin Bordon, plats församlingshemmet i Skatelöv.
             Preliminärt datum för möte i augusti blir den 15:e kl 14.

§9    Värdinnan tackades för dagens förtäring. Mötet förkla- Mötet avslutas
             rades därefter avslutat.

            Vid protokollet                                       Justerat

            Ivy Andersson, sekreterare                    Elisabeth Angelöv, ordförande 
             

             

 

         


