
VÄXJÖORTENS
FOLKDANSLAG Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Växjöortens Folkdanslag måndagen den 16
maj 2022 kl 14 hos Karin Bordon

                                               
          Elisabeth Angelöv, Karin Bordon, Doris Karlsson,     Närvarande 

    Kjell Forsberg, Ivy Andersson samt Regina Gustavsson.
    Karin Martinsson hade anmält förhinder.                                               

§10     Karin Bordon hälsade de närvarande välkomna till      Mötet öppnas 
    församlingshemmet i Skatelöv. Ordföranden förkla-
    rade sedan mötet öppnat.

§11       Föreslagen dagordning godkändes. Dagordning

§12       Protokollet från styrelsemötet 2022-03-21 lades med god- Protokoll 
             kännande till handlingarna.

§13     Inga skrivelser fanns att rapportera. Inkomna skrivelser

§14       Spelträff 2022-04-03 hos makarna Fosseus Rapporter 
             Promenaderna har pågått under söndagarna vid Ryttar- Avklarade aktiviteter
             torpet, oftast med ett tiotal deltagare per gång.

             0-festen hölls på skärtorsdagen den 14 april kl 18.30
             i Tävelsås bygdegård. 52 medlemmar deltog, varav 12
             var 0-or. Fyra musiker med vänner spelade till dansen. 
             "Masked Singer" med temat Melodifestivalen gjorde ett
             bejublat framträdande under Regina Gustavssons regi.
             Total kostnad för festen blev ca 16 000 kr, vilket blev
             ungefär 4 000 kr över budget. 

             Ny spelträff den 15 maj hos makarna Vejvi.

             Polskedansen avslutas den 22 maj och torsdagsdansen Planerade aktiviteter
             den 19 maj. Lagets musiker med vänner kommer att spela
             till dansen. Uppdrogs åt ordföranden att köpa lite godis
             till fikat.            

             Uppvisningarna, vilka var planerade på midsommarafton
             i Moheda och Vederslöv, får ställas in på grund av att 
             endast några få dansare är intresserade av att delta. Det 
             har också varit svårt att få tag i musiker.

             Några medlemmar har undrat, om laget kommer att ordna
             någon fest på midsommaraftons kväll. Uppdrogs åt kassö-
             ren att via mail-utskick ta reda på om medlemmarna är
             intresserade av att en sådan ordnas och i så fall hur och var.

             Korröfestivalen äger rum  mellan den 26 och 30 juli 2022. 
             Något besked angående dansbanan har laget ännu inte fått.



             Beslöts att marknadsföra laget på olika sätt i Korrö och
             på andra ställen.

             Sommardanser kommer att anordnas i Dädesjö den 14/8,
             28/8 samt 11/9 mellan kl 15 och 18. Några av lagets musi-
             ker kommer att spela till dansen. Hyran för dansbanan är
             500 kr. 

             Laget har fått en förfrågan, om det kan ordna en mindre 
             uppvisning i samband med Rusken runt 27-28 augusti.
             Folke Schön är intresserad av att ordna en sådan och fick
             i uppdrag att göra detta.

             Torsdagsdansen startar den 8/9 och polskan den 21/8. Tors-
             dagsdansen kommer att inledas med stegträning.

             Polskekursen i samarbete med Valshuset och med Boda
             Mollkapell äger rum på Nygatan 6 den 1 oktober.

             Beslöts ge ordföranden i uppdrag att bjuda in Värendsgillet
             och Urshults Bygdegille till dansen den 6 oktober.

             Höstmötet kommer att äga rum torsdagen den 13 oktober.

             Beslöts att ytterligare en 0-fest får anordnas i höst. Prelimi-
             närt är det 8 0-or som skall firas. Besked kommer att läm-
             nas till Kerstin Paulsson.

             Kassan uppgår till 6 565 kr, bankgiro 114 225 kr, Hyrorna Ekonomi
             beräknas uppgå till 36 000 kr under hösten.

             Styrelsen vill påpeka, att medlemmarna förväntas ställa upp 
             frivilligt i samband med anordnande av aktiviteter utan att få
             någon ersättning. Detta gäller även musikerna.

             Ljudanläggningen:  Dosorna börjar bli gamla och slukar bat-
             terier. Nya sådana kostar ca 1 500 kr/st. Uppdrogs åt ordfö-
             randen att köpa en dosa inför dansstarten i höst. Senare kan 
             det eventuellt bli aktuellt att köpa ännu en dosa.

             Hemsidan, Träskoposten: Stoppdatum för TP 3 är 18/8. Rap- Hemsidan, TP
             port från Svenska Folkdansringens jubileum i Stockholm. Som-
             mardanserna i Dädesjö. Kallelse till föreningsmöte. Polskekur-
             sen med Boda Mollkapell. Bjuda in Värendsgillet och Urshults
             spelmansgille. Spelträff. Rapport från Korröfestivalen och spel-
             mansstämman i Skatelöv. Dansstarterna med stegträning under
             torsdagsdanserna i september. Material från Kate?

§15       Frågan om att hyra en ny danslokal och förråd kommer att tas Övriga frågor
             på nästa möte. 

             Beslöts  utse Regina Gustavsson till vice ordförande i styrelsen.



             Inga Ringsborg är intresserad av att att ordna höstpromenad
             med tipsrunda. Styrelsen ger henne i uppdrag att ordna en
             sådan söndagen den 4 september kl 14.

             Uppdrogs åt kassören att katalogisera innehållet i bankfacket.
             Fotografier finns redan på samtliga föremål.

§16       Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 15 augusti 2022 Nästa möte
             kl 14 hos Doris Karlsson på Unamans väg 36.

§17       Dagens värdinna fick ett varmt tack för förtäringen. Ordfö- Mötet avslutas
             randen förklarade sedan mötet avslutat.

             Vid protokollet                                   Justerat

             Ivy Andersson, sekreterare                 Elisabeth Angelöv, ordförande 

            

           
             

             

                 
             

             
             


