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Elisabeth Angelöv, Karin Bordon, Kj ell Forsberg,
Ivy Andersson, Regina Gustavsson, Doris
Karlsson samt Karin Martinsson.

$34 IvyAndersson hälsade alla välkomna till årets fiirsta
styrelsemöte. Ordfr randen forklarade därefter detta öppnat.

$3s

$36

Dagordningen godkändes efter justering.

Protokollet från styrelsemötet 2022-10 - 17 genomgicks
och lades sedan med godkännande till handlingarna.

$36 Spelfot 412022 samt Spelmannen 412022
Hembygdennr3 +412022

$37 Den22 oktober hade Skatelövs spehnanslag ordnat en
jubileumsfest i Grimslövs fiireningslokal. Ca 100 personer
deltog, varav ett tjugofemtal deltog från vårt lag. Laget
uppvaktade med en delikatesskorg värd 326 kr,

Den27 oktober hade spelade lagets musiker till dansen.
Ett trettiotal medlemrnar deltog.

Den 6 november var det spelträff hos Fosseus med repeti-
tion av gamla låtar 

,

Årets andra 0-fest ägde rum lördagen den 19 november i
Tävelsås bygdegård. Ca 60 personer deltog. 5 av dessa var
0-or. Några av lagets spelmän spelade till dansen.

Den 8 december avslutades torsdagsdansen. Klubbmäs-
tarna serverade glögg med tilltugg. Några av lagets spel-
män spelade under ledning av Viola Ek. Ca 30 personer
hade en trevlig kväll.

Den l1 december avslutades polskedansen med g1ögg-
mingel. Ett trettiotal medlemmar dansade till levande
musik och till band.

Den sedvanliga mellandagsdansen ägde rum i Grimslövs
ftireningsgård den 27 december. 38 personer varav ca 10

från vårt lag deltog. Som vanligt spelade medlemmar ur
Skatelövs spelmanslag till dansen, som också hade arran-
gerat den.

Protokoll fört vid styrelsemöte med
Växjöortens Folkdanslag måndagen den 30
januari 2023 kl 14 hos Ivy Andersson

Närvarande

Mötet öppnas

Dagordning

Protokoll

Skrivelser

Rapporter
Avklarade aktiviteter



Polskedansen startade igen den 15 januari med ett dugotal
deltagare.

Kulturnatten i Växjö ägde rum lördagen den 28 januari 2023.
26 dansare deltog och dansade såväl gillesdanser som polske-
danser. 3 av lagets spelmän spelade till dansen. Uppvisning-
en ägde rum i Stadsbiblioteket.

Torsdagsdansen stiartar den 2 februari med början kl 18. Planerade aktiviteter

Söndagen den 5 februari kl 14.30 startar promenaderna
i Biparadiset.

Den 19 februari kl 15 äger årets lorsta speltriiffrum hos
Fosseus. Temat denna gång är sällskapsdanser.

Söndagen den26 februari kl 15 är det årsmöte i IOGT

Lördagen den 18 mars kl 16 firar laget 80 år med fest i
Risingegården.

Kassören meddelade, att en ny anläggning, CD-spelare
med Bluetooth, köpts in till en kostnad av 3 595 kr.

Folke Schön har meddelat, att han vill överta den gamla
anläggningen. Styrelsenbeslöt att skänka denna, en
CD-spelare med minidisk, till honom.

Ordforanden har kontaktat kommunen ftir att höra vilka
möjtigheter det finns att hyra en danslokal genom den.
Ännu så iänge finns inget att rapportera om detta.

0-festerna: Beslöts att laget skall stå ftir lokalhyran sarnt
fiir kuvertavgiften ftir 0-orna.

Beslöts också, att ingen ersättning skall utgå till musiker
och dansare i samband med uppvisningar.

Kassören redovisade ekonomi och budget. Tillgångarna
vid årsskiftet var 86 782,51 kr.

I rapporterna till Kulturens Bildningsverksamhet måste
medlemmarnas personnufilmer anges.

Barbro Svensson från Urshult hälsas välkommen som ny
medlem i laget.

Diskuterades behovet att å in fler medlemmar som kan
arbeta med Träskoposten och med hemsidan. Styrelsen
kommer att lämna ett forslag till årsmötet, att det skall
bildas en kommittö, som kan arbeta med detta.

Ekonomi

Nya medlemmar

TE Hemsida



$38 Ordforanden uppgav, att det finns ett antal nycklar till ör-
råd hos dansledarna, klubbmästarna och några till. Beslöts

att ordftiranden skall ta reda på vilka medlemmar som har
nycklar och göra en lorteckning över dessa. Nycklarna
kommer i fortsättningen att å kvitteras ut.

Medlemsavsift: Styrelsen kommer att foreslå årsmötet,
att medlemsavgiften for 2024 skall vara 300 kr.

Verksamhetsplanen genomgicks och kompletterades

I samband med lagets 7O-årsjubileum sammanstiilldes
en jubileumsskrift. Nu behöver denna kompletteras.
Uppdroes åt sekreteraren att kontakta Birgitta Schön
fiir att höra, om hon tillsammans med någon mer kan
hjälpa till med detta.

$39 Nästa möte äger rum måndagen den 20 mars 2023 hos
Elisabeth Angelöv. Tid 14.00.

Övriga ärenden

Nästa möte

Mötet avslutas$40 Ordforanden tackade värdinnan for dagens förtäring
och forklarade sedan mötet avslutaL

Vid protokollet Justerat

Elisabeth
sekreterare ordforande
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