
VÄXJÖORTENS
FOLKDANSLAG Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Växjöortens Folkdanslag måndagen den 15
augusti 2022 kl 14 hos Doris Karlsson

                                               
          Elisabeth Angelöv, Karin Bordon, Doris Karlsson,     Närvarande 

    Kjell Forsberg, Ivy Andersson, Regina Gustavsson
    samt Karin Martinsson.                                               

§18     Doris Karlsson hälsade de närvarande välkomna till      Mötet öppnas 
    dagens möte. Ordföranden förklarade sedan detta öppnat. 

          
§19       Föreslagen dagordning godkändes efter justering. Dagordning

§20       Protokoll från styrelsemötet 2022-05-16 lades med god- Protokoll  
             kännande till handlingarna.

§21      Inbjudan från Värendsgillet till fest i Gemla Folkets Park Inkomna skrivelser
            den 20 augusti. Många medlemmar har anmält sig.

            Folkdansringen Småland-Öland har bjudit in laget till sitt
            hundraårsjubileum i Tranås den 22 oktober. Skrivelsen
            lades till handlingarna.

            Skatelövs spelmanslag har bjudit in till jubileumsfest den
            22 oktober. Mer information kommer.

            Valshuset har informerat bland annat om spelmansstäm-
            morna i bygden samt om sommardanserna i Dädesjö.

            Information från ordföranden avseende hemsidan - se bi-        
            laga. 
            
            Spelmannen 2/2022 samt Spelfot 2/2022

§22      Torsdagsdansen avslutades den 19 maj och polskedansen  Rapporter
            den 22 maj. Under båda danskvällarna spelade lagets mu- Avslutade aktiviteter
            siker med vänner. Godis serverades. 30-35 medlemmar 
            deltog vid båda tillfällena.

            22 medlemmar samlades till fest i Videsborg på midsom-
            marafton.

            Korröfestivalen ägde rum den 26-30 juli. 12 medlemmar 
            hjälpte till att montera och riva dansbanan. Laget fick
            även hjälp av några medarbetare ur festivalens personal.
            Hyran för dansbanan är 12 000 kr. Lastbilen betalades av  
            Korrö. 2 700 kr har utgått i bilersättning och i ersättning
            för målningsarbete. 

            Den 14 augusti deltog ca 20 personer från laget och från



            Valshuset i sommardansen i Dädesjö. Nio spelmän spe-
            lade till dansen.

            Uppvisningen i samband med Rusken Runt 27-28 au- Planerade aktiviteter
            gusti blir ej av.

            Sommardanser i Dädesjö den 28 augusti och 11 september
            mellan kl 15 och 18.

            Höstpromenaden kommer att äga rum i Rottne den 4 sep-
            tember kl 14. Tipspromenad, tävlingar mm.

            Polskedansen startar den 21 augusti kl 18 och torsdags-
            dansen den 8 september kl 18. Torsdagsdansen inleds med 
            stegträning.

            Spelträff den 18 september i Furubo. Tema bodapolska och
            menuett.

            Söndagspromenaderna startar den 18 september kl 14.30.
            Startplats Biparadiset vid regementets före detta körgård. 
            Eivor Svensson och Kjell Forsberg är kontaktpersoner.                       

            Dans- och spelkurs med Boda Mollkapell arrangeras tillsam-
            mans med Valshuset på Nygatan den 1 oktober.

            Värendsgillet och Urshults Bygdegille har bjudits in till dan-
            sen den 6 oktober. Klubbmästarna ordnar fika. Medlemmarna
            tar med eget kaffe.

            Höstmötet äger rum den 13 oktober kl 20. Klubbmästarna ord-
            nar smörgås. Eget kaffe medtages.

            0-festen kommer att äga rum lördagen den 19 november i Tä-
            velsås bygdegård.
            
            Ekonomi: Kassa 811 kr. Bank 112 275,45 kr. Ekonomi

            En av lagets medlemmar, Ingo Jarmuth, har avlidit. 300 kr
            har inbetalats som minnesgåva till Läkare utan gränser.

            Ljudanläggning: Inget fanns ännu att rapportera.

            Bankfack; Kassören har förtecknat allt som finns förvarat
            i bankfacket hos Sparbanken Eken. Föremålen finns  
            även på foto. Ordföranden har gått igenom innehållet i
            lagets lilla förråd bredvid Sigfridssalen.

            Inga nya medlemmar har tillkommit. Information om dans- Nya medlemmar 
            starter kommer att sättas upp lite varstans.



              
            Hemsidan: Rensa hemsidan från inaktuella bilder och Hemsidan-Träskoposten
            notiser och uppdatera med nytt material.. 

            TP: Dagordning höstmötet. Minnesord över Ingo Jarmuth. 
            Rapport från jubileumsfesten i Stockholm. Sommardan-
            serna i Dädesjö. Spelmansstämmorna i Väckelsång och
            Skatelöv samt Korröfestivalen. Polskekursen 1 oktober.
            Ordföranden har ordet. Värendsgillets fest i Gemla Fol-
            kets Park den 20 augusti. 

§23      Regina Gustavsson och Harry Karlsson kommer att un- Övrigt
            dersöka möjligheten att hyra en danslokal i ABF-huset.

            Diskuterades även om torsdagsdansen skulle inledas med 
            en buggkurs för att locka yngre dansare.

            Ordföranden har genomfört en kursledarkurs genom Kultu-
            rens Bildningsverksamhet.

            Ordföranden meddelade, att Carina Elmqvist har frågat,
            om laget kan ställa upp med en dansledare vid en perso-
            nalträff för regionanställda på Asa Herrgård den 25 au-
            gusti. Larsas Spelmän kommer att spela till dansen. Er-
            sättning 500 kr samt reseersättning för dansledarna.
            
§24      Nästa möte äger rum hos Regina Gustavsson måndagen Nästa möte
            den 17 oktober kl 14.

§25      Ordföranden tackade värdinnan för dagens förtäring och Mötet avslutas
            förklarade sedan mötet avslutat.

            Vid protokollet                               Justerat

            Ivy Andersson                                Elisabeth Angelöv
            sekreterare                                      ordförande                     

            

          
                




