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Meddelande från styrelsen

Inbetalning av medlemsavgift och dansavgift

Årsavgift 2020 Årsavgiften för 2020

Vuxen 250 kr
Ungdom tom det år han/hon fyller 25 år 150 kr
Familj med barn upp till 25 år  650 kr

Dansavgift Dansavgift för 2020 250 kr

Postgiro 272762-6

De flesta betalar nu via internetbanken, men om du önskar ett inbetalningskort så 
kan du kontakta kassören Anders Johansson. Glöm inte att skriva ditt namn på 
inbetalningskortet! Meddela även kassören, om du har ändrat namn, adress, 
telefonnummer eller mail-adress!

Övrigt Meddela Michael Fosseus om du önskar få Träskoposten 
eller annan information via e-post.

Årsmöte Årsmötet äger rum söndagen den 23 februari 2020 kl 15 på  
                                         IOGT Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på lagets      
                                         hemsida – medlemssidan - tillsammans med aktuellt 

medlemsregister.

Träskoposten Stoppdatum under 2020: 26 mars

Ordförande:       Elisabeth Angelöv  sagsberg@hotmail.com

Redaktör Träskoposten: Ivy Andersson         anderssonivy@gmail.com   
Michael Fosseus     michael@fosseus.com 

Redaktör Facebook:  Anders Isaksson      gubbenpetson@gmail.com
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Från 0-festen 
den 16 nov 
2019

mailto:sagsberg@hotmail.com
mailto:anderssonivy@gmail.com
mailto:michael@fosseus.com


KALLELSE OCH DAGORDNING

Medlemmar i Växjöortens Folkdanslag kallas härmed till årsmöte söndagen
den 23 februari 2020 kl 15.00 i Sigfridssalen, IOGT, Växjö. 
Klubbmästarna ordnar förtäring. Välkomna!

1. Mötet öppnas …....................................................................................

2. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning ..........................................

3. Fastställande av dagordning …............................................................

4. Val av ordförande för årsmötet ............................................................

5. Val av sekreterare för årsmötet ............................................................

6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.............................................

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 ..........................................

8. Revisorernas berättelse .…....................................................................

9. Fastställande av resultat- och balansräkning…....................................

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ..................................................

11. Verksamhetsplan för 2020 och budget................................................

12. Fastställande av medlemsavgift för 2021 ..........................................

13. Beslut om sektioner och arbetsgrupper ..............................................

14. Val av sekreterare (2 år).......................................................................

15. Val av kassör (2 år) .............................................................................

16. Val av 3 styrelseledamöter (1 år) ........................................................

17. Val av en styrelsesuppleant (1 år) …...................................................

18. Val av sektionsledamöter och funktionärer (1 år) …..........................

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter (1 år) ..................................

20. Val av valberedning ............................................................................ 

21. Motioner  och propositioner ...............................................................

22. Nya medlemmar under 2019 ...............................................................

23. Ärenden från styrelsen
a/ Bil- och telefonersättning
b/ Val av kommittéer till Påskfest - Logdans – Midsommarfest - 
     Bryggdans – Höstvandring

24. Övriga frågor 
a/ Folkdansringens 100-årsjubileum 2020-07-30—08-01 i Stockholm

25. Mötet avslutas ….................................................................................
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Verksamhetsplan 2020

Enligt Växjöortens Folkdanslags stadgar är målet att sprida intresse för och kunskap 
om bl.a. folkdans och att bidra till vänskap och gott kamratskap mellan 
generationerna

Försöka få nya medlemmar 
Fortsätta med torsdagsdanserna, där både gillesdanser och folkdanser tränas 
Fortsätta med polskedanserna och polskegnuggen
Ordna spelträffar med lagets medlemmar
Delta i nästa års kulturnatt (2021)
Avsluta vårterminen med logdans
Uppvisningsdansa vid de tillfällen då vi får förfrågan, t. ex. vid midsommar på 
Norrelids serviceboende  och i hembygdsparkerna i Moheda och Vederslöv
Ordna bryggdans vid Vattentorget före höstterminens start
Ordna de traditionella festerna som påsk-, midsommar- och 0-fest
Ordna gökotta och höstvandring
Inbjuda andra lag samt delta i deras dansaftnar när vi bjuds in till dem

Rapport från 0-festen 16 november
Årets 0-fest gick av stapeln lördagen den 16 november i Tävelsås bygdegård. Förra 
årets nollor hade lagt ner mycket arbete på att ordna det trevligt för gästerna. Åtta 
nollor mellan 60 och 80 år firades. Kökspersonalen hade lagat till västerbottenspaj 
samt porterstek med tillbehör. Efter maten ägnades tiden åt dans, gillesdans och 
polskedans. Kjell Karlsson och Roland Hansson med vänner spelade. I pausen 
serverades kaffe med god gräddtårta. Kvällen avslutades med Kadrilj från 
Landskrona samt sedvanlig avskedssång, innan det var dags att åka hem i mörkret.
Ivy Andersson
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Den gemensamma dansen 1 december

Musiksektionen hade även i år inbjudit till en gemensam danskväll på IOGT. Nio av lagets 
musiker hade samlats för att spela under kvällen, och ledare var Kjell Karlsson och Roland 
Hansson. Kvällen inleddes med att klubbmästarna serverade glögg med tillbehör till de 34 
medlemmar från torsdags- och söndagsdanserna, vilka hade hörsammat inbjudan.
Dansen inleddes med en vanlig schottis. Därefter följde en salig blandning av gilles- och
polskedanser blandat med vanlig gammaldans. Bland danserna kan nämnas två varianter av
snurrebocken, Humpa, Ingrids familjehambo, V-70 samt Bodapolska. Kvällen avslutades 
med Landskronakadriljen.

I kaffepausen överlämnade Kjell och Roland en flaska glögg till Barbro och Mikael Fosseus 
som tack för att de kan ha övningarna förlagda till Furubo. Kjell och Roland fick i sin tur av 
Ivy Andersson mottaga detsamma som tack för deras arbete med musiksektionen under 
hösten.

Efter en mycket trevlig kväll var det dags att försöka ta sig hem i det mycket hala väglaget.
Ivy Andersson
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Julavslutning 5 december

Torsdagsdansen avslutades den 5 december på IOGT. Ett fyrtiotal medlemmar hade 
samlats för att dricka glögg, äta ost- och skinksmörgåsar samt dansa och leka 
jullekar. Aftonens danser leddes huvudsakligen av Lena Billberg Hansson och Folke 
Schön. Viola Ek och Roland Hansson spelade till dansen. Efter maten sjöngs några 
sånger. Viola Ek, Ronny Fredriksson, Ivy Andersson samt Folke Schön spelade 
sedan några låtar på durspel och cittra. I kaffepausen överlämnade Ivy Andersson 
gåvor till samtliga dansledare som tack för alla trevliga danser som de under hösten 
har kämpat med att lära oss. Ett varmt tack riktades även till kommittéen, som under 
ledning av Inga Ringsborg hade ordnat en jättetrevlig kväll.

Polskedansen avslutades den 8 december med sedvanligt knytkalas samt dans till 
Humla och Kabaleka.
Ivy Andersson

Kulturnatten var en stor succé med många deltagare och åskådare 
både på IOGT och biblioteket!
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Tror du det blir bra?

Aktivitetskalender

2 februari 
6 februari 
23 februari 
24 februari
20 mars
26 mars 
9 april
26 april 
29 maj-1 juni 
30 juli-1 augusti 
14 november

Spelträff på Furubo. Tema hälsingelåtar
Dans i Urshult kl 18.30
Årsmöte på IOGT kl 15
Spelträff hos Roland o Lena i Furuby 
Nostalgiafton i Urshult
Stoppdatum för TP 2 2020
Påskfest kl 18.30 i Tävelsås bygdegård
Spelträff hos Fosseus kl 15.00
Dansfestival på Bornholm
Svenska Folkdansringens 100-årsjubileum i Stockholm
0-fest i Tävelsås bygdegård kl 18

OBS!

Glöm ej medlemsavgiften 
och fyll i enkäten 
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