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Meddelande från styrelsen

Inbetalning av medlemsavgift och dansavgift

Årsavgift 2020 Årsavgiften skall betalas senast den 31 januari 2021
Vuxen 250 kr
Ungdom tom det år han/hon fyller 25 år 150 kr
Familj med barn upp till 25 år 650 kr

Dansavgift Enligt beslut från föreningsmötet 2020-10-15 slopas 
dansavgiften under 2021

Postgiro 272762-6

De flesta betalar nu via internetbanken, men om du önskar ett 
inbetalningskort så kan du kontakta kassören Lena Hjelte, e-post 
lenas_rum@hotmail.com. Glöm inte att skriva ditt namn på 
inbetalningskortet!

Övrigt Meddela Michael Fosseus om du önskar få Träskoposten 
eller annan information via e-post. Glöm inte heller att 
meddela kassören eller någon i styrelsen, om du har bytt 
adress, telefonnummer eller mail-adress!

Årsmöte Årsmötet äger rum söndagen den 14 februari 2021 kl 15 på 
IOGT

Verksamhetsberättelser 
Verksamhetsberättelser från sektioner och arbetsgrupper 
skall vara sekreteraren Ivy Andersson tillhanda senast den 7 
januari 2021. mail: anderssonivy@gmail.com

Träskoposten Stoppdatum för TP 1 2021: 20 januari

Polskedansen

På grund av "skärpta allmänna råd" för Kronobergs län har Kate och Göran 
meddelat, att polskedansen gör en paus. Den kommer att återupptas så snart 
som det kan anses vara lämpligt.

mailto:anderssonivy@gmail.com


Från ordföranden

Så var det dags för en ny Träskopost. Det är en annorlunda tid med alla 
restriktioner, som gäller för många av oss. För föreningens del betyder det, att 
det är mycket få aktiviteter igång, i dagsläget promenader, polskor och 
spelmännens träffar. Och ja, vi i styrelsen har ansett att polskorna kan fortsätta 
med de restriktioner som finns. Jag har tittat på hur grupperna skiljer sig åt och 
åldersskillnaden är ganska markant. De som dansar på torsdagarna är ganska 
mycket äldre, och vi har ju haft strängare restriktioner för 70-plussare. 
Dessutom har tveksamheten till att träffas inomhus varit större för de som 
kommer på torsdagarna (nu söndagar) samtidigt som vi alla vill
träffas och umgås på något vis. På föreningsmötet och på det senaste 
styrelsemötet beslöt vi, att fortsätta med promenaderna samt avvakta med 
dansstarterna till årsmötet och då ta beslut om vårens träffar. En from 
förhoppning är att vi skall kunna träffas lite mer som vanligt, men det ser inte 
ut så för tillfället.

Trots att det är tidigt vill jag ändå passa på att säga Trevlig Jul- och Nyårshelg 
till alla. Ta väl hand om er och varandra!
Elisabeth Angelöv, ordförande

Rapport från höstmötet

Höstmötet ägde rum i IOGT torsdagen den 15 oktober. 25 medlemmar deltog. 
Ordföranden rapporterade om de verksamheter som har kunnat äga rum under 
sommaren och hösten. Den 27 augusti ägde en "provdans" rum i IOGT under 
ledning framför allt av Göran Andersson och Karin Bordon. Följande 
torsdagar ersattes dansen av promenader med utgångspunkt från Vattentorget. 
11 par dansar polska varannan söndag efter den 6 september. I höstvandringen 
runt Trummen den 13 september deltog 15 medlemmar. Birgitta och Folke 
Schön har ordnat några danser på utedansbanor, vilka har blivit mycket 
uppskattade. De har även ordnat några promenader.
Söndagspromenaderna fortsätter - se hemsidan. Spelsektionen träffas som 
tidigare två gånger per termin.
Ivy Andersson



Juldansen

Den sedvanliga juldansen den 27 december i 
Grimslövs föreningsgård har ställts in på grund av 
Covid 19. Det visas digitalt istället. 
Förhoppningsvis blir 2021 ett bättre år.
Med vänliga hälsningar från 
Skatelövs Folkdansförening och Spelmanslaget

Promenaderna

Som ersättning för att danserna varit inställda har 15-20 medlemmar samlats 
på söndagseftermiddagarna för att promenera. Ett par gånger har vi träffats ute 
vid Evedal och ett par gånger vid Ryttartorpet. Eivor och Kjell har gjort förslag 
på vägar och stigar, som har tagit ungefär en timme att gå. Därefter har det 
smakat gott med medhavd fika. Vid något tillfälle har det kommit något regn, 
annars har det varit bra promenadväder.

Vi tror att alla har gillat denna aktivitet med allt vad coronapandemin innebär.
Karl-Gustav och Solveig Andersson

Aktivitetskalender

15 november Spelträff hos Fosseus kl 15
7 januari 2021 Verksamhetsberättelserna skall sändas till sekreteraren
18 januari Styrelsemöte kl 14 hos Fosseus
20 januari Stoppdatum TP 1
14 februari Årsmöte kl 15 på IOGT

Hej alla! Igår kom ”skärpta allmänna råd” för Kronobergs län. Vi känner att 
vi måste pausa polskedansen med hänvisning till dem.
Vi startar upp igen, så snart det går!
Tips från coachen: Om abstinensen blir för svår - träna finnskogssteget och 
frammes! � �
Hälsningar Göran och Kate
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