
VÄXJÖORTENS
FOLKDANSLAG Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Växjöortens Folkdanslag måndagen den 29
mars 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.

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

§35     Föreslagen dagordning godkändes. Dagordning

§36     Protokollet från styrelsemötet 2021-01-18 lades med god-    Protokoll 
             kännande till handlingarna.

§37    Inga skrivelser hade inkommit. Inkomna skrivelser

§38      En spelträff ägde rum hos Hanssons i Furuby 2021-02-21. Rapporter
Avklarade aktiviteter

           Uppdrogs åt ordföranden att utarbeta ett förslag till verk- Planerade aktiviteter
           samhetsplan under förutsättning att föreslagna aktivi-
           teter blir av. Inga aktiviteter kommer att planeras förrän
           fler medlemmar har blivit vaccinerade mot Covid 19.

           Beslöts att försöka anordna årsmötet före midsommar.
           Det kommer i så fall att hållas utomhus eller i Gemla
           Folkets park. Kallelsen måste vara medlemmarna tillhanda 
           senast 10 dagar före mötet. Handlingarna kommer att läg-
           gas ut på medlemssidan 14 dagar före årsmötet och även
           via mail och SMS. Till medlemmar som inte har tillgång
           till dator eller mobil sänds handlingarna ut per post.

           Valberedningens förslag diskuterades.

           0-festen kommer att tas upp på årsmötet.

           Nästa spelträff äger rum hos Fosseus den 18 april.

           Ekonomi: Postgiro 63 286,25 kr, bankkonto 36 252,37 kr Ekonomi

           Inventarieförteckningar från biblioteket finns, dräktförrådet
           behöver uppdateras och från bankfacket kommer att göras.
           Ordföranden kommer att notera vad som finns i förrådet vid
           Sigfridssalen.

          Träskoposten kommer att skrivas. Träskoposten
          Michael Fosseus skall uppdatera namnlistan.



§39  Michael Fosseus meddelade, att sekreteraren nu står som Övriga frågor
          kontaktperson för lagets domän och fakturorna kommer att
          skickas till henne.

          En skrivelse från Birgitta Schön kommer att tas upp på års.
          mötet.

          Beslöts att avvakta med att planera en uppvisning den
          1 augusti på Asa hembygdsgård.

§40    Nästa styrelsemöte, ett konstituerande, kommer att hållas Nästa möte
          i anslutning till årsmötet.

§41 Ordföranden tackade de som ordnat fikat och förklarade Mötet avslutas
         sedan mötet avslutat.

Vid protokollet                                 Justerat

 Ivy Andersson, sekreterare              Elisabeth Angelöv, ordförande 

           


