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Elisabeth Angelöv, Karin Bordon, (i ell Forsberg,
Ivy Andersson samt Regina Gustavsson. Doris
Karlsson och Karin Martinsson hade anmält ftirhinder

Protokollet frän2022-A8-15 lades med godkännande till
handlingama. Protokollet från foreningsm ötet 2022-10-13
(ej justerat) genomgicks.

$29 Inga skrivelser hade inkommit.

$30 Sommarfesten i Gemla Folkets Park, som Värendsgillet
anordnade den 20 augusti, samlade 75 deltagare varav
många var medlemmar från vårt lag.

Protokoll fort vid styrelsemöte med
Växjöortens Folkdanslag måndagen den 17

oktober 2022k|14 hos Regina Gustavsson

Närvarande

Protokoll

Skrivelser

Rapporter
Avklarade aktiviteter

$26 Regina Gustavsson hälsade de närvarande välkomna till Mötet öppnas
dagens möte. Ordforanden ftirklarade sedan detta öppnat.

#27

$28

Föreslagen dagordning godkändes. Dagordning

Sommardanserna i Dädesjö 28 augusti och l I september
i samarbete medValshuset samlade 2A40 deltagare varje
gång. Många musiker spelacle till dansen.

Höstpromenaden ägde rum den 4 september i Rottne.
Makarna Ringsborg hade ordnat en trevlig runda. Ett
antal tipsfrågor skulle besvaras. Dagen avslutades rned
grillning hos Ringsborgs. 25 personer deltog.

Söndagspromenaderna återupptogs den 18 september vid
Biparadiset. 5-10 personer deltar per gång.

Polskan startade den2l augusti med ett tjugotal deltagare.
Torsdagsdansen startade den 8 september med27 delta-
gare. Fem nya har deltagit i de inledande stegträningarna.

Den l8 september var det spelträffpå Furubo. Tema pols-
kor och repetition av lätar.

Den I oktober hölls en dans- och spelkurs på Nygatan 6
tillsammans med Valshuset. Medlemmar ur Boda Moll-
kapell undervisade deltagania såväl i spel som i dans.

Torsdagen den 6 oktober hade Värendsgillet bjudits in
till dansen. Totalt deltog ett femtiotal dansare. Klubb-
mästarna serverade fika.



Höstmötet ägde rum den 13 oktober i IOGT med 35 med-
lemmar närvarande. Klubbmästarna serverade smörgåsar.

Skatelövs spelmanslag har bjudit in till jubileumsfest
lördagen den22 oktober. 35 medlemmar har anmält sig
till denna. UppdroBs åi kassören ati ordna en gåva i fonn
av en delikatesskorg for ca 500 kr till spehnanslaget.

Lagets musiker kommer att spela till dansen den27 okto-
ber.

Nästa spelträff äger rum den 6 november hos Fosseus.

O-festen äger rum lördagen den 19 november kl 18.30
i Tävelsås bygdegård. Kuvertavgift 300 kr. Hyran ftir
bygdegården är I 500 kr. Dessutom tillkommer ståd-
ning 500 kr.

Danserna avslutas den 8 respektive 1l decernber med
levande musik. Kiubbmästarna serverar glögg med
tilltugg.

Skatelövs spelmanslag ordnar inellandagsdarrs den 27
december.

Torsdagsdansen startar igen den 2 februari 2023 och
avslutas den 11 maj. Datum for polskan är ännu inte
klara. Ibpdr*gp åt ordftiranden att boka Sigfridssalen
for vårens danser.

Kulturnatten i Växjö äger rum den 28 januari 2023.
Polskedansarna deltar. Beslöts att torsdagsdansama
skall delta under ftirutsättning att tillräckligt rnånga
dansare är intresserade. Ordforanden kommer att an-
mäla deltagandet till kommunen.

Årsmötet skall äga rum söndagen den 26 februari2023
kl 15. Altemativ dagar 19 februari. Sektionernas verk-
samhetsberättelser skall vara sekreteraren tillhanda
ssnast clen l5 januari.

Arne Angelöv har varit på Musikcentralen fiir att titta på
lärnpliga musikanläggningar. Han hade tagit med sig en
som iaget kan prova uncier kommande danskvällar innan
beslut om inköp tas.

Ordftiranden kommer att kolla upp gymnastiksalen i Högs-
torps skola, om den kan passa for såväl polske- som tors-
dagsdansama. Kassören kommer att fråga polskedansama,
om de kan vara intresserade av att dansa där. Förutsättning-
en är att iokalen är ledig söndagar. Upgdrogs åt ordforanden
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att boka lokalen i Högstorps skola under hösten 2023. An-

skaffning av ett nyft fonåd får awakta tills vidare.

Kassabehållningen uppgår till 95 343 fu. Försäkringen hos
RFOD är nu betald.

Sparbanken Eken har infört räntebärande sparbankskon-
ton. Uppdrogs åt kassören att tillsammans med banken
placera lagets tillgångar på lämpligt sätt.

Kursbidrag har inkornmit från Kulturens Bildningsverk-
samhet.

Följande nya medlemmar har tillkommit: Lena Carlsson, Nya medlemrnar
Elisabeth Hallenbrant och Kristina Hallenbrant, samtliga
bosatta i Växjö. Dessa hälsaCes vannt våtrkomna till iaget.

Medlemsavgiften for 2023 är 300 kr. BeslOts att ungdoms- Medlemsavgift mm
avgiften skall vara 150 kr. På foreningsmötet fastställdes
dansavgiften for 2023 till300 kr.

Träskoposten; Stoppdatum 27 november. Höstmötet. 0-
i'esten. Jubileumsf'esten med Skatelövs spelmanslag.
Inbetalning av medlemsavgift och dansavgift. Sommar-
danserna i Dädesj ö. Höstpromenaden. Julavslutningarna.
Dansstarter 2023. Datum for årsmöte.

Trtiskoposten

Beslöts att en kommitt6 for arbetet med TP skall väljas
på årsmötet.

Kjell Forsberg har även uppdaterat forteckningen över
bibliotekets böcker. Denna finns nu på hemsidan.

Övriga frågor

)

$31 På ftireningsmötet beslutades, att lagets 80-årsjubileum
skall firas under våren. En kommittö utsågs med Göran
Andersson som sammankallande.

$32 Nästa möte äger rum måndagen den 30 januari 2023 iros
Ivy Andersson.

$33 Ett varmt tack riktades till makarna Gustavsson ftjr frlr-
täringen. Ordföranden ftirklarade sedan mötet avslutat.
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Mötet avslutas

Vi Justerat
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Ivy Andersson, sekreterare Elisabeth Angelöv, ordfiirande


