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STYRELSENS VERKSAMHET 

Styrelsen för Växjöortens Folkdanslag lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under 
2020

Styrelsen

Ordförande Elisabeth Angelöv
Kassör Lena Hjelte
Sekreterare Ivy Andersson
Övrig ledamot Michael Fosseus (vice ordförande),

Karl-Gustav Andersson  Regina Gustavsson
Suppleanter Karin Martinsson

Övriga funktionärer

Danssektionen: Eivor Svensson
Elisabeth Angelöv
Arne Angelöv
Kate Graae-Nielsen
Göran Persson
Gerd Ouchterlony (endast under våren)
Bengt Fransson (endast under våren)
Kjell Forsberg
Karin Bordon (under våren)
Göran Andersson (under våren)

Musik- och spelsektionen: Kjell Karlsson
Roland Hansson

Dräktsektionen: Vilande under 2020 - Birgitta Blixt har stått till förfogande för råd-
givning

Mediasektionen: Michael Fosseus
Ivy Andersson
Anders Isaksson
Elisabeth Angelöv

Klubbmästare: Elisabeth Angelöv
Eva Hörberg
Solveig Andersson

Materialförvaltare: Ingrid Gustafson
Jeanette Berggren

Bibliotekarie: Kjell Forsberg



Pressbevakare, gästbok: Solveig Andersson
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Fotoalbum: Vakant

 
Dansbanesektionen: Arne Angelöv

Johne Gunnarsson
Björn Malmgren

Resesektionen: Kerstin Paulsson

Revisorer Harry Karlsson
Curt Stark

Revisorssuppleanter Karl-Erik Ringsborg

Valberedning Per Berggren
Anders Johansson

Mötesverksamheten

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Medlemmarna har kallats till 
årsmöte den 23 februari 2020 på IOGT och till föreningsmöte den 15 oktober 2020. 

Medlemmar 

Växjöortens Folkdanslag hade den 31 december 2020 113  medlemmar inklusive två 
hedersmedlemmar. Av dessa hade 79 st betalat in den extra dansavgiften under året. Antalet 
dansledare är 10.

Ekonomi

Redovisas i resultat- och balansräkning, se bilaga 1-2.

Träskoposten

Träskoposten har under året utkommit med fyra nummer. Dessa har tillsammans med lagets 
hemsida varit styrelsens och kommittéernas forum för information. Medlemmarna har också 
bidragit med reportage och berättelser. 

Ordförandens slutord

Ett på många vis extremt år är slut, och mycket av det som fanns i verksamhetsplanen har inte gått 
att genomföra, då allt fick avslutas abrupt i mars. Under hösten har vi efter anpassningar till de 
restriktioner som funnits kunnat umgås lite. Tack till alla som hjälpt till med att ordna aktiviteter 
och till de som har kommit till dessa. Tyvärr blev en del lite uteslutna av olika skäl. Jag ser nu fram 
emot ett nytt år och hoppas att vi med anpassningar till pandemilagen skall kunna hitta sätt att 
umgås på. 

Elisabeth Angelöv, ordförande Ivy Andersson Lena Hjelte



Michael Fosseus Regina Gustavsson Karin Martinsson
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Se bilaga 1-2

REVISIONSBERÄTTELSE

Se bilaga 3

DANSSEKTIONENS VERKSAMHET 

 - ett annorlunda dansår, präglat av Corona/Covid 19-pandemin och dess restriktioner.

Vår dansverksamhet har i huvudsak bedrivits på IOGT-NTO, Vattentorget. Verksamheten är anmäld 
till Kulturens Bildningsverksamhet.

Dansledare för folkdans och gillesdans på torsdagar: Göran Andersson, Karin Bordon, Elisabeth och 
Arne Angelöv, Eivor Svensson och Kjell Forsberg. Dansledare för polskedans varannan söndag: 
Kate Graae-Nielsen, Göran Persson, Gerd Ouchterlony och Bengt Fransson.

Musik: Oftast CD och kassettband. Vid ett tillfälle fick vi möjlighet att dansa till musik av våra egna 
spelmän i musik- och spelsektionen.

Torsdagar - Folkdans och gillesdans

Under våren genomfördes totalt åtta torsdagsdanser, varav en under ledning av våra spelmän, innan 
vi valde att ställa in verksamheten. I genomsnitt deltog ca 35 medlemmar dessa kvällar.

Göran och Karin inledde våra träningskvällar med en blandning av kadriljer, engelskor, någon 
långdans samt pardanser. En del av dansträningen har också varit mer grundläggande, som 
förhållandet till musiken och till de andra dansarna samt vikten av riktning på stegen osv.

Efter fikapaus fortsatte Eivor, Kjell, Elisabeth och Arne med gillesdanser blandat med några 
folkdansvarianter. Vi hann prova på ett trettiotal olika danser. Några exempel: Solweigs hambo, 
Södermalmspolka, Promenad på landet, Bal i röjningen, Grand Square, Inflation Reel, Schottis från 
Hornsgatan och Södervidingekadrilj.

Under hösten valde torsdagsgruppen, efter en första samling i augusti, att avstå från dans inomhus 
och i stället samlas ute för promenader.

Söndagar - Polska

Under fyra söndagar dansades Slängpolska från Enånger, Hamburska, Rupolska, Norskletjen, 
Gammelvänster från Oviken, finnskogspols, Hambo och vals från Järvsö och gammalpolska från 
Föllinge. Kvällarna inleddes med rundpolska till musik av olika karaktär och ursprung. Den 8 mars 
var sista gången som vi träffades.

Hösten startade den 6 september med särskild anpassning till Coronarestriktionerna, ex dans med 
egen partner hela kvällen eller ensamdans, hålla avstånd mellan paren, fika med avstånd. Vi var 



kring 20 dansare som var glada att vi fick dansa. Vi dansade kända polskor som nog behövdes 
"friskas upp" för de flesta. (Vårens polskedans avslutades ju i förtid) På repertoaren fanns bla
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 bingsjöpolska, föllingedanser, finnskogspols och Hambopolska och vals från Järvsjö.

Hösten var planerad att sluta den 13 december men i november kom "Skärpta allmänna råd" och vi 
beslutade att ställa in återstående tillfällen. Därmed blev den 1 november sista gången vi träffades
för hösten, Det blev sammanlagt fem gånger.

Danstillfällen utomhus

På initiativ av främst Birgitta och Folke Schön samt Tina och Håkan Danielsson har i privat regi 
några inofficiella danser anordnats utomhus (i Ingelstad, Kråketorp och Dädesjö) under sommar och 
höst. Spelmän från musik- och spelsektionen har spelat.

Uppvisningar

Kulturnatten den 25 januari på IOGT  och Stadsbiblioteket visade 26 dansare ett omväxlande 
program bestående av gillesdanser, polskor och folkdanser. Ex Solweigs hambo, Ljungbackavalsen, 
Gammelpolska från Föllinge, Norsklejtjen, Den nye Malmgren, Kadrilj från Jät och Engelska från 
Torsås.

Före uppvisningarna har separat träning skett. Makarna Fosseus har generöst ställt sin danslokal i 
Furubo till förfogande.

Spelmännen Roland Hansson, Lena Billberg Hansson, Viola Ek och Kjell Karlsson spelade både vid 
uppvisningar och träningstillfällen. 

Medlemsenkät

En medlemsenkät med syfte att fånga upp medlemmarnas tankar, erfarenheter och idéer för att 
bevara och utveckla folkdanslagets verksamhet framöver genomfördes under våren. En tiosidig 
redovisning sammanställdes i maj av Kate Graae-Nielsen och Cecilia Frostenson Lööv.

För danssektionen 

Eivor Svensson Göran Andersson Bengt Fransson Kate Graae-Nielsen

MUSIK- OCH SPELSEKTIONENS VERKSAMHET 

Musik- och spelsektionen träffas två gånger per termin och utgörs av medlemmar inom 
folkdanslaget, vilka spelar olika instrument. Tanken med detta är att en gemensam repertoar skall 
utformas, att speltillfällen skall anordnas samt att man skall medverka vid folkdanslagets 
framträdanden. De låtar som vi har gått igenom har lagts ut på folkdanslagets hemsida både med 
noter samt med inspelning för avlyssning. Kjell Karlsson och Roland Hansson är ansvariga för 
verksamheten.

Det har varit ett annorlunda år, då mycket har varit inställt. Musik- och spelsektionen har fortsatt att 
träffas med olika teman som tidigare hemma hos Barbro och Mikael Fosseus i Furubo, dock med 
hänsyn taget till pandemirekommendationerna.



24 februari Låtar från Hälsingland
26 april Schottis, hambo, polkett
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20 september Olika schottisar, hambo, polkor, polska och en vals

15 november Repetition av låtar

Vidare medverkade sektionen vid uppträdandena under kulturnatten den 25 januari.

Torsdagen den 5 mars spelade vi för folkdanslaget under en torsdagsdans, och utan att veta det i 
förväg så blev det ett av de sista dansarrangemangen i folkdanslaget 2020.

Sektionen har även spelat till dans vid ytterligare tillfällen: Den 16 augusti i Kråketorp, Asa och den 
5 september i Dädesjö.

Planen för 2021 är att sektionen skall fortsätta att arrangera spelträffar under kommande vår 
respektive höst. Den första träffen äger rum den 21 februari kl 15 i Furubo och då spelar vi ett par 
nya låtar, en polska från Jämtland, en Bodapolska samt låtar ur den gemensamma repertoaren.

Musik- och spelsektionen tackar alla för visat intresse och ett särskilt tack riktas till Barbro och 
Michael Fosseus.

För musik. och spelsektionen

Kjell Karlsson Roland Hansson

DRÄKTSEKTIONENS VERKSAMHET  

Sektionen är för närvarande vilande.

MEDIASEKTIONENS VERKSAMHET 

Mediasektionen sammanställer Träskoposten och skickar ut den till medlemmarna samt ansvarar för 
föreningens hemsida och facebooksida.

Sektionen föreslår följande till årsmötet:

Eftersom datorvanan ökar i dessa corona-tider samt att kostnaderna för tryckning och porto stiger 
känns det naturligt att öka digitaliseringen av Träskopostens distribution. Att trycka och skicka ett 
blad kostar 22 kr.

Nästan alla våra medlemmar har en e-mejladress eller ett smartphonenummer. Därför skulle det 
räcka med att trycka och sända ut ett dussin exemplar.

För mediasektionen

Michael Fosseus

KLUBBMÄSTARNAS VERKSAMHET 

Under 2020 har förtäring endast ordnats i samband med årsmötet.



För klubbmästarna
Elisabeth Angelöv
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MATERIALFÖRVALTARNAS VERKSAMHET 

Under året har inga dräkter lånats ut.

För materialförvaltarna

Ingrid Gustafson Jeanette Berggren

DANSBANESEKTIONENS VERKSAMHET 

Under 2020 har sektionen inte haft någon verksamhet.

För dansbanesektionen 

Arne Angelöv

BIBLIOTEKET

Föreningens bibliotek består av ett relativ stort antal böcker, skrifter och häften om skiftande 
ämnen. Främst handlar det om dans eller musik i olika former men även om mat, kläder och 
folklivsskildringar. Det finns även musik- och videokassetter. Under senare år har samlingen av 
noter utökats. På vår hemsida finns en förteckning över bibliotekssamlingen. 

Under det gångna årets begränsade verksamhet har vi inte haft så många låntagare.

Kjell Forsberg
Bibliotekarie

RESESEKTIONENS VERKSAMHET 

Resesektionen har inte haft någon verksamhet på grund av coronapandemin.

Kerstin Paulsson

AKTIVITETSKALENDER

Datum Notering Plats

23 januari Torsdagsdansen startar IOGT

25 januari Kulturnatten IOGT och Stadsbiblioteket
Uppvisningar kl 13.30 resp 17
27 dansare samt fyra spelmän deltog

26 januari Polskedansen startar IOGT

23 februari Årsmöte. 22 medlemmar deltog IOGT



24 februari Spelträff Furubo
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5 mars Torsdagsdans. Ca 30 medlemmar IOGT
deltog. Nio musiker spelade till 
dansen.

8 mars Polskedansen slutar IOGT

12 mars Jan-Olov Blixt jordfästes. Ett fyr- Älghults kyrka
tiotal medlemmar deltog i akten
samt i den efterföljande minnes-
stunden. Ett tiotal av lagets spel-
män samt några andra spelade i
kyrkan och i församlingshemmet. 

16 mars Styrelsemöte Hos Elisabeth Angelöv

26 april Spelträff Furubo

16 augusti Dansledarträff Hos Michael Fosseus

17 augusti Styrelsemöte Hos Michael Fosseus

27 augusti "Provdans" och samkväm IOGT

3 september Promenad under ytterligare Vattentorget
6 torsdagar. 10-15 deltagare

6 september Polskedansen startar IOGT

13 september Höstvandring runt Trummen Samling på Vattentorget
15 deltagare

20 september Spelträff Furubo

15 oktober Höstmöte kl 19 IOGT

18 oktober Söndagspromenader fram till 
29 november

1 november Polskedansen avslutas IOGT

2 november Styrelsemöte Hos Michael Fosseus

15 november Spelträff Furubo


