
Protokoll fört vid årsmöte med 
Växjöortens folkdanslag söndagen den 23
februari 2020 kl 15 på IOGT Växjö 

§1 Elisabeth Angelöv hälsade 22 medlemmar välkomna Mötet öppnas                      
till årsmötet 2020 och förklarade sedan detta öppnat.

§2 Mötet fastställde att kallelse skett i behörig ordning. Kallelse

§3 Föreslagen dagordning godkändes efter justering. Dagordning

§4 Kerstin Paulsson utsågs till mötesordförande. Hon tack- Val av mötesordförande
            ade för förtroendet att få leda dagens förhandling.

§5 Ivy Andersson utsågs att föra dagens protokoll. Val av mötessekreterare

§6 Harry Karlsson och Birgitta Schön utsågs till justerare Val av justerare tillika
tillika rösträknare. rösträknare.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks, och denna Verksamhetsberättelse
lades sedan med godkännande till handlingarna.

§8 Revisionsberättelsen föredrogs, och denna lades sedan Revisionsberättelse 
med godkännande till handlingarna.

§9 Mötet fastställde därefter resultat- och balansräkningen Resultat- och balansräkning 
            för år 2019. Harry Karlsson betonade vikten av att söka

bidrag till verksamheten genom studieförbunden.

§10 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna Ansvarsfrihet
verksamhetsåret.

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för Verksamhetsplan och budget
            2020 genomgicks. Mötet fastställde sedan dessa.

§12 Styrelsen har föreslagit, att medlemsavgiften skall vara Medlemsavgift för 2021
oförändrad under 2021: 250 kr för vuxna, 150 kr för 
ungdom tom det år som han/hon fyller 25 år samt 650 kr
för familj med barn upp till 25 års ålder. Dansavgiften 
är 250 kr.

Årsmötet fastställde styrelsens förslag.

§13 Beslöts att antalet sektioner och arbetsgrupper skall vara Sektioner och arbetsgrupper 
oförändrade under 2020.

§14 Ivy Andersson utsågs till sekreterare under två år. Val av sekreterare

§15 Lena Hjelte utsågs till kassör under en period av två år. Val av kassör



§16 Som ordinarie ledamöter under en tid av ett år valdes Val av ordinarie ledamöter
Karl-Gustav Andersson, Michael Fosseus samt Regina 
Gustavsson.

§17 Karin Martinsson valdes till styrelsesuppleant under en Val av styrelsesuppleant
period av ett år.

§18 Följande personer utsågs att ingå i sektioner och arbets- Sektioner och arbetsgrupper 
grupper under 2020:

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 (kvarstår under våren)
Göran Andersson (kvarstår under våren)

Musik- och spelsektionen Kjell Karlsson
Roland Hansson

Dräktsektionen Vilande – Birgitta Blixt står till 
förfogande för rådgivning

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

Fotoalbum Vakant. Uppdrogs åt styrelsen att 
någon ansvarig för denna

Dansbanesektionen Arne Angelöv
Johne Gunnarsson
Björn Malmgren



Resesektionen Kerstin Paulsson

§19 Harry Karlsson och Curt Stark utsågs till revisorer Val av revisorer och re-
under ett år och Karl-Erik Ringsborg till revisors- visorssuppleant
suppleant under samma tid.

§20 Anders Johansson och Per Berggren valdes att ingå i Val av valberedning
valberedningen.

§21 Inga motioner eller propositioner fanns att behandla på Motioner och propositioner
årsmötet.

§22 Elva nya medlemmar har tillkommit under 2019, och Nya medlemmar 
dessa hälsas varmt välkomna till laget.

§23 Årsmötet beslöt, att bilersättningen skall vara oförändrad, Ärenden från styrelsen 
dvs 18,50 kr per mil. Eventuella kostnader för telefon- Bil- och telefonersättning
samtal ersättes mot kvitto.

Val av personer att ingå i kommittéer: Kommittéer

Påskfest 9 april: Ingrid Svensson
Karin Martinsson
Pär Carlsson
Tina Danielsson

Logdans: Birgitta Schön, sammankallande

Midsommarfest 19 juni: Birgitta Björklund
Gunnel Petersson
Ingrid Berglund
Ingrid Gustafsson

Bryggdans: Kate Graae-Nielsen, sammankallande

Höstvandring: Uppdrogs åt styrelsen att utse en
ansvarig.

§24 Svenska Folkdansringen fyller i år 100 år. Detta kommer Övriga frågor
att firas i Stockholm 2020-07-30—0801. Göran Anders- Svenska Folkdansringen
son kommer att delta.

Lagets dansbana var åter igen uppe för diskussion. Den Dansbanan
håller mycket hög kvalitet. Byggarna har blivit äldre och 
yngre krafter behöver komma in och läras upp. En höj-
ning av hyran diskuterades. Harry Karlsson påpekade,
att det är hög tid att bestämma vad som skall göras åt
denna.

Mötet gav styrelsen i uppdrag att kontakta Musik i Syd
för att höra, om de vill hyra dansbanan i samband med 



Korröfestivalen.

Togs upp frågan om parentation över avlidna medlemmar. Parentation
Efter diskussion beslöt mötet, att detta skall göras i sam-
band med årsmötet.

Nordlek kommer att äga rum i Tammerfors 2021-07-20- Nordlek
25. Göran Andersson föreslog, att man skall höra med

      medlemmarna, om de är intresserade av att det anordnas
      en resa dit. Virestads folkdanslag har några gånger ordnat
      resa med buss till Nordlek.

      Uppdrogs åt Göran Andersson och Kerstin Paulsson att
      arbeta med detta.

§25      Anders Johansson, Kate Graae Nielsen samt Cecilia Fros- Mötet avslutas
tenson avtackades för deras arbete i styrelsen. Harry Karls-
son tackades för sitt arbete i påskfestkommittéen. Karin 
Martinsson samt Kerstin Paulsson kommer att avtackas
vid ett senare tillfälle för sina arbeten som revisorssupp-

            leant och i mediasektionen respektive som avgående i 
            valberedningen samt som mötesordförande.

Kerstin Paulsson tackade för förtroendet att ha fått leda
    dagens förhandling och förklarade sedan mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

Ivy Andersson, mötessekreterare Kerstin Paulsson, mötesordförande

Justerat

Birgitta Schön, justerare Harry Karlsson, justerare

 

 




