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STYRELSENS VERKSAMHET 

Styrelsen för Växjöortens Folkdanslag lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under 
2021.

Styrelsen

Ordförande Elisabeth Angelöv
Kassör Lena Hjelte (fram till årsmötet)

Kjell Forsberg (from 2021-06-13)
Sekreterare Ivy Andersson
Övrig ledamot Karl-Gustav Andersson  Regina Gustavsson
Suppleanter Karin Martinsson

Doris Karlsson

Övriga funktionärer

Danssektionen: Elisabeth Angelöv
Arne Angelöv
Karin Bordon
Göran Andersson
Kate Graae-Nielsen
Göran Persson

Musik- och spelsektionen Kjell Karlsson
Roland Hansson

Mediasektionen Anders Isaksson
Ivy Andersson
Elisabeth Angelöv

Dräktsektionen Vilande – Birgitta Blixt står till 
förfogande för rådgivning

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
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Resesektionen Kerstin Paulsson

Revisorer Harry Karlsson
Karl-Erik Ringsborg

Revisorssuppleant Michael Fosseus

Valberedning (vald på förenings- Anders Johansson, sammankallande
mötet 2021-10-14) Johne Gunnarsson

Karin Johansson

Mötesverksamheten

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Medlemmarna har kallats till årsmöte 
söndagen den 13 juni 2021 kl 15 i Gemla Folkets Park. Föreningsmötet hölls torsdagen den 14 
oktober 2021 i IOGT.

Medlemmar 

Växjöortens Folkdanslag hade den 31 december 2021 110 medlemmar inklusive två 
hedersmedlemmar. Någon dansavgift har ej tagits ut under året. Antalet dansledare är 6.

Ekonomi

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

Träskoposten

Träskoposten har under året ej utkommit med något nummer. All information till medlemmarna har 
skett via lagets hemsida, Facebook, e-post och SMS.

Ordförandens slutord

Så har laget avslutat ännu ett verksamhetsår, vilket har präglats av coronarestriktionerna. Det första 
halvåret kunde laget inte genomföra någon av de aktiviteter som var planerade. Från och med juli 
månad har flera aktiviteter kunnat starta upp såsom danserna (med restriktioner) under 
sensommaren och hösten. Som ordförande tackar jag alla medlemmar för visat tålamod och hoppas 
på ett aktivare år 2022.

Elisabeth Angelöv, ordförande Ivy Andersson

Kjell Forsberg Karl-Gustav Andersson

Karin Martinsson Regina Gustavsson

Doris Karlsson
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Se bilaga 1-2

REVISIONSBERÄTTELSE

Se bilaga 3

DANSSEKTIONENS VERKSAMHET 

Även året 2021 har till stor del präglats av den pågående pandemin, covid 19, och under våren var 
all dansverksamhet inställd. 

På det framflyttade årsmötet, som hölls den 13 juni, valdes Elisabeth Angelöv, Arne Angelöv, Karin 
Bordon och Göran Andersson att leda folk- och gillesdanserna på torsdagar, medan Kate Graae-
Nielsen och Göran Persson valdes till att hålla i polskedansen.

På Kate Graae-Nielsen och Göran Perssons initiativ började dansen med tre utedanser på 
Knallabackens utedansbana den 8 augusti, 22 augusti och 5 september. Vi dansade till levande 
musik. Musiksektionen spelade varje gång tillsammans med en "gästgrupp". Vi dansade framför allt 
gammaldans med inslag av polskor.

Den 15 augusti genomförde laget en uppvisning på hembygdsfesten i Asa, och i samband med det 
visade och berättade Birgitta Blixt om de medverkandes hembygdsdräkter.

Torsdagsdansen började den 26 augusti och pågick till den 9 december, då lagets spelmän stod för 
musiken på avslutningskvällen. Den 7 oktober och den 11 november var dansen inställd på grund av 
att lokalen var uthyrd till annat. På grund av pandemin har vi dansat med egen partner och inte haft 
några byten, Det har också gjort att många danser med tex byten, kedjor, dambyten osv har fått 
uteslutas. Annars har vi följt den tidigare ordningen med att Karin Bordon och Göran Andersson har 
varit ledare fram till kaffepausen, och danserna har varit gammaldans, någon Hamburgska, 
slängpolska, anglaise samt någon square och longways från vår engelska repertoar.

Efter kaffet har Elisabeth och Arne Angelöv varit ledare och tagit upp olika gillesdanser som 
Vårsnuva, Handelsboden, Dear One och andra varianter på gammaldans.

Elisabeth och Arne Angelöv har också efter ett privat initiativ, delar av tiden då vi inte har kunnat 
dansa, ordnat promenader en gång i veckan.

Polskedans. Vårens danser ställdes in på grund av pandemin. Under hösten dansade vi från den 29 
augusti till den 12 december, sammanlagt nio gånger. Vi höll oss till lagets "pandemiregler" och 
gjorde inga byten. Under hösten har Roland Hansson spelat till polskan tre gånger. Ingegerd Vejvi 
lärde ut "Slängpolska på fläck" ett par gånger. Exempel på danser som vi har lärt ut: Älvdalspolska, 
Orsapolska och flera föllingedanser. Vid två tillfällen har musiker bjudits in för att spela till 
polskedansen. Det har bjudits på varierad och dansglad musik.  

För danssektionen

Karin Bordon Elisabeth Angelöv Kate Graae-Nielsen

Göran Andersson Arne Angelöv Göran Persson
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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.

2021 har varit ett annorlunda år, då det mesta har varit inställt pga pandemin. Musik- och 
spelsektionen fattade ett beslut om att fortsätta att träffas med olika teman som tidigare med hänsyn 
taget till rådande pandemirekommendationer. Kulturnatten ställdes in och dansen återupptogs under 
sensommaren i Dädesjö och till terminsstarten på IOGT.

Genomförda träffar och spelningar

21 februari hemma hos Barbro och Michael Fosseus i Furubo. Vi spelade då ett par nya låtar, en 
polska från Jämtland, en Bodapolska samt låtar ur den gemensamma repertoaren.

18 april Spelträff i Furubo. Förberedelser inför en dansspelning, när pandemin har lagt sig. En 
polska från Jämtland och en Västerbottenvals gicks igenom.

13 juni Spelträff hos Sven-Erik Vejvi. Genomgång av spellistan

26 september Spelträff i Furubo. Repetition av låtar ur spellistan

28 november Spelträff i Furubo. Träningsvals var Brödernas polska och en Humppa från Finland

9 december Spel på torsdagsdansens terminsavslutning

12 december Spel vid polskedansens terminsavslutning

Under augusti arrangerade folkdanslaget danser på Knallabacken i Dädesjö den 8 augusti, 22 
augusti och den 5 september. Musiksektionen medverkade vid samtliga tillfällen.

Vidare planerar musik- och spelsektionen att medverka vid uppträdandet under kulturnatten den 29 
januari 2022. Repetitionen inför denna inleddes den 12 december 2021 på Furubo.

Musik- och spelsektionen tackar alla för visat intresse och riktar ett särskilt tack till Barbro och 
Michael Fosseus för möjligheten att träffas hemma hos dem.

För musik- och spelsektionen

Kjell Karlsson Roland Hansson

DRÄKTSEKTIONENS VERKSAMHET 

Dräktsektionen är numera vilande.
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MEDIASEKTIONENS VERKSAMHET 

Hemsidan och Facebook har uppdaterats löpande med information om våra aktiviteter samt har 
ibland fått uppdateras, eftersom vissa planerade verksamheter har fått ställas in på grund av 
pandemin.

För mediasektionen

Anders Isaksson

KLUBBMÄSTARNAS VERKSAMHET 

Klubbmästarna har under 2021 anordnat höstpromenad med tipspromenad och pilkastartävling den 
19 september vid Ryttartorpet samt serverat glögg och pepparkakor vid höstens sista danser på 
torsdagar och söndagar.

För klubbmästarna 

Elisabeth Angelöv

MATERIALFÖRVALTARNAS VERKSAMHET 

Det har inte varit någon uthyrning av dräkter under 2021.

Ingrid Gustafson Jeanette Berggren

DANSBANESEKTIONENS VERKSAMHET 

Ingen verksamhet har ägt rum under året.

För dansbanesektionen 

Arne Angelöv

BIBLIOTEKET 

Biblioteket har under året inte haft någon verksamhet. Dock har laget fått mottaga ett antal 
nothäften av Göran Andersson.

För biblioteket

Kjell Forsberg

RESESEKTIONENS VERKSAMHET

Ingen verksamhet.
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AKTIVITETSKALENDER

Datum Notering Plats

18 januari Styrelsemöte kl 14 Hos Michael Fosseus

21 februari Spelträff Hos Michael Fosseus

29 mars Styrelsemöte kl 14 Hos Michael Fosseus

18 april Spelträff Hos Michael Fosseus

13 juni Årsmöte kl 15. 33 medlemmar deltog Gemla Folkets Park

13 juni Spelträff Hos Michael Fosseus

21 juni Styrelsemöte kl 14 Hos Regina Gustavsson

11 juli Sommarpromenad Ryttartorpet

18 juli Sommarpromenad Ryttartorpet

25 juli Sommarpromenad Ryttartorpet

1 augusti Sommarpromenad Ryttartorpet

8 augusti Dans till levande musik Knallabacken, Dädesjö

15 augusti Uppvisning för att inviga den renoverade Kraketorps festplats,Asa
dansbanan. Fem par dansade och Viola Ek
och Roland Hansson spelade. Birgitta Blixt
höll ett kort föredrag om dräkter. Ett sjuttio-
tal besökare deltog. Kvällen avslutades med 
korvgrillning och fika hos Folke och Bir-
gitta Schön.

22 augusti Dans till levande musik Knallabacken, Dädesjö

26 augusti Planeringsmöte inför torsdagsdanserna IOGT 
kl 19 samt dans. 33 deltagare

29 augusti Polskedansen startade. 25 deltagare IOGT

30 augusti Styrelsemöte kl 14 Hos Kjell Forsberg

5 september Sommardans. Ytterligare två har ägt Knallabacken, Dädesjö
rum under sommaren med 30-40 medlem-
mar samt olika musiker närvarande

19 september Höstpromenad kl 14. Ett tjugotal Ryttartorpet
medlemmar deltog
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26 september Spelträff Hos Michael Fosseus

14 oktober Höstmöte. 37 medlemmar deltog IOGT

24 oktober Polskedans med musiker. Ett fyrtiotal IOGT
medlemmar inklusive musikerna deltog

25 oktober Styrelsemöte Hos Karin Martinsson

14 november Spelträff Hos Michael Fosseus

28 november Spelträff Hos Michael Fosseus

9 december Torsdagsdansen avslutades med glögg- IOGT
mingel. 6 av lagets spelmän deltog. Drygt
30  personer dansade

12 december Polskedansen avslutades med glöggmingel. IOGT
16-17 par dansade. 5 av lagets spelmän
samt spelmän från Kabaleka och Trio 
Löfberg spelade till dansen.


