
VÄXJÖORTENS
FOLKDANSLAG Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Växjöortens Folkdanslag måndagen den 30
augusti 2021 kl 14 hos Kjell Forsberg

                                               
          Elisabeth Angelöv, Karl-Gustav Andersson,     Närvarande 

    Karin Martinsson, Kjell Forsberg, Ivy Andersson
    samt Doris Karlsson. Kate Graae-Nielsen deltog
    under §14.                                                                    .
    

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

§10     Föreslagen dagordning godkändes efter justering. Dagordning

§11     Protokollet från styrelsemötet 2021-06-21 lades med Protokoll 
             godkännande till handlingarna.

§12       Inga nya skrivelser hade inkommit. Skrivelser

§13     Den 15 augusti deltog laget med en uppvisning i Asa Rapporter
             hembygdspark för att inviga deras renoverade dansbana. Avklarade aktiviteter

    Fem par dansade och Viola Ek samt Roland Hansson
             spelade till dansen. Ett sjuttiotal besökare fick även lyssna
             till Birgitta Blixt, som höll ett kort föredrag om dräkter.

    Kvällen avslutades med korvgrillning hos Folke och
             Birgitta Schön, vilka får ett varmt tack för en trevlig kväll.

     Två stycken sommardanser har ägt rum i Dädesjö. 30-40
    medlemmar har deltagit och olika musiker har spelat till 

             dansen. Ytterligare en dans äger rum den 5 september.

             Torsdagsdansen startade den 26 augusti med 33 medlemmar
    närvarande. Polskedansen startade den 29 augusti med 25
    deltagare. 

             Fyra promenader har ägt rum i sommar med 15-20 deltagare
    varje gång

§14     Kate Graae-Nielsen föreslog, att laget skall ordna en dags- Övriga frågor
             kurs i några polskor från Dalarna under våren. Samtidigt

    ordnas även en kurs för intresserade spelmän. Under kväl-
    len planeras dans med Boda Mollkapell i Valshusets regi. 
    Ansökan om medel kommer att göras hos Kulturens Bild-
    ningsverksamhet. 

             Styrelsen beslöt att ge Kate Graae-Nielsen i uppdrag att 
    fortsätta arbeta med förslaget.



§15    Ordföranden har prelimärbokat Sigfridssalen för torsdags- Rapporter
            danser fram till den 9 december. Den 7 oktober samt 11         Planerade aktiviteter

   november är dock lokalen inte tillgänglig. Beslöts att av-
   vakta med att bjuda in Värendsgillet och Urshults bygde-

             gille till en danskväll.

    Nästa spelkväll äger rum den 26 september på Furubo.

   Beslöts att anordna en höstpromenad med tipsrunda den 
   den 19 september kl 14 på Ryttartorpet. Eget fika får med-

             tagas. Klubbmästarna ansvarar för arrangemanget.

             Höstmötet äger rum den 14 oktober. Punkter på dagord- Höstmötet
    ningen: Valberedning. Dansavgift 250 kr under 2022

             (medlemsavgiften kommer att vara 50 kr).
      
             Beslöts att Karin Martinsson går in som ordinarie ledamot
             i stället för Regina Gustavsson, som har avgått som ledamot
             och vice ordförande på grund av sjukdom. Posten som vice

    ordförande blir vakant fram till årsmötet. 

             Beslöts att inte anordna någon 0-fest i höst, om inte Corona-
    restriktionerna ändras inom den närmsta tiden.

    Kassabehållning: 111 593,03 kr. Medlemsavgifter 25 750 kr. Ekonomi
             Bytet av bank till Sparbanken Eken är klart. Ett bankfack 
             har hyrts. Postgirokontot hos Nordea har nu ersatts av ett

    bankgiro. Swish har kopplats till detta, Kassören och sekre-
             teraren kommer att tömma bankfacket hos Swedbank snarast
             möjligt. Försäkringen har nu betalats. Kassören har även gjort
             ett förslag till budget, som visar på ett minusresultat för 2021
             om 15 000 kr

             Anna Lundberg från Fagerhult hälsas välkommen som ny med- Nya medlemmar
    lem i laget. Antalet medlemmar uppgår nu till 108.

    Hemsidan: Danskvällar. Uppgift om hur man ansöker om med- Hemsidan
             lemskap i föreningen, uppgift om bankkonto och Swish. Kal-

    lelse och dagordning till höstmötet kommer även att sändas ut
   digitalt genom kassören.

§16    Nästa möte kommer att äga rum måndagen den 25 oktober Nästa möte
             kl 14 hos  Karin Martinsson. 

§17     Ordföranden tackade värdparet för förtäringen och förklarade Mötet avslutas
             därefter mötet avslutat.

    Vid protokollet                                 Justerat

             Ivy Andersson, sekreterare               Elisabeth Angelöv, ordförande 
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