
$30 Ordftiranden rapporterade om att danskvällarna har på- Rapporter
gått som planerat. De tre dansema i Dädesjö samlade 20* Axlfi)+.antle
30 deltagare per gång. De anordnades i samarbete med
\ralshuset. I\4ånga spelmän från olika grupper spelade
till dansen. Höstvandringen den 4 september i Rottne
ordnades av makarna Ringsborg. 25 personer deltog.
Pronrenaden ar.slufades rned tipsrunda och grillning
hos Ringsborgs.

926 Elisabeth Angelöv hälsade 35 medlemmar välkomna
till forening$mötet 2022 oeh forklarade sedan detta
öppnat.

s27

$28 Till att justera dagens protokoll utsågs Karl-Erik Rings-
borg och Harr)' Karlsson.

$29 Protokollet från årsmötet2022-A2-27 genomgicks och
detta lades sedan riied goclkäirnancle till hanellingama.

Kassören redovisade ekonomin samt en preliminär bud-
get for 2023. Danserna i Dädesjö anordnades i samarbete
rned \ålshuset, vilka även stod for hyreskostnaderna. Till-
gångarna uppgår nu till 95 343 kr.

Diskuterades behor,et av en ny och billigare danslokal.
Regina Gustavsson har tittatpå en lokal i ABF-huset,
men clenna var ftr liten och hade inte något lämpligt golv-
Ordloranden påpekade, att det även måste finnas ett för-
råd helst tillsammans med lokalen.

Uppdi'ogs åt styrelsen attleta efter en annan danslokal
och foruåd samt även kolla upp en ny ljudanläggning"

Ordforanden fick i uppdraq att boka Sigfridssalen fbr
vårens danser.

Per Berggren föreslog, att iaget skulle börja dansa på
äldreboendena och kanske söka bidrag hos Kamprad-
stiftelsen fbr detta.

Två nummer av tidningen Spelmannen samt Spelfot
nr 3/2022 har utkommit.

Föreslagen dagordning godkandes efter justering.
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Göran Andersson önskade, att laget även skall prenume-
rera på tidningen Hembygden.

. $31' Mötet beslutade. att dansavgiften ftir 2023 skall vara
300 kr.

Övriga beslut

Laget fyller 80 år under 2A23 ach mötet diskuterade hur
detta skali firas, Besiöts att orcina en jubileumsfest un-
der ftirutsättning att det finns några som är intresserade
av aft hjälpa till att ordna denna.

Göran Andersson har vidtalat ftiljande medlemmar, vil-
ka tir intresserade av ati tillsainrrrans med honom ingå i
festkomrnitt6en: Anders Johansson, Harry Karlsson,
Ingegerd Vejvi samt Ingrid Svensson med Göran Anders-
son som sammankallande. Beslöts också att andra lag skall
bjudas in till festen.

Beslöts att klubbmästarna skall bjuda på glögg med tilltugg
i sarnband r,ned höstens da*savslutningar.

$32 Skatelövs spelmansfag ordnarjubileumsfest denL?oktober
samt mellandagsdans den 27 december.

Övrigt

Inbjudan till Kultumatten i Växjö 28 januari 2023 har inkom-
mit.

Kate Graae-Nielsen påpekade, att samarbetet med Valshuset
har varit mycket positivt. Detta gäller såväl sornmardanserna i
Dädesjö som dans- och spelkursen med Boda Mollkapell. De
bidrar med en del av kostnadema for aktiviteterna.

Kjell Forsberg påpekade, att 0-festen äger rum den 19 november
kl i8.30 i Tävelsås bygciegård.

Mötet riktade ett varmt tack till Eivor Svensson och Kjell Fors-
berg ftir att de ordnar de mycket uppska.ttade söndagspro*
menaderna.

Torsdagsdansen startar kl l8 fram tilljulavslutningen.

$33 Ordfrranden tackade de närvarande och forklarade sedan mötet Mötet eyslutas
avslutat.
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