
Protokoll fört vid Folkdanslaget Slåttergillets medlemsmöte 2009-11-19
 i Bagarmossens Folkets Hus.

1. Mötet öppnades av Leif  Nysjö kl. 19.35. 15 medlemmar närvarade enligt 
närvarolistan. Dagordningen godkändes.

2. Till justeringsmän valdes Leif Nilsson och Jan Östlund.

3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

4. Medlemsfrågor: Tommy Karlsson, som dansat med oss under hösten, valdes in som 
ny medlem. Han hälsades välkommen med en hjärtlig applåd.

5. En skrivelse med inbjudan till en festival på Bornholm har kommit till sekreteraren. 
Den äger rum under pingsthelgen och kan vara ett bra alternativ för oss, om vi ska 
satsa på en resa nästa år.

6. Styrelsens förslag till årsplan antogs.

7. Rapporter: 
Kamratföreningen rapporterar att:

• Man har haft två arbetsdagar under hösten.
• En anslutning till stupröret vid dansbanan har grävts ner, för att undvika fukt vid 

entrén. 
• Stuprännor har rensats. 
• Arbetet med att färdigställa boulebanan har fortgått. 
• Vid en storm fälldes en stor björk över på grannens tomt. Stort arbete fick läggas på 

att, klyva och forsla undan trädet. Kvar finns en rishög, som ska eldas upp vid 
tillfälle. 

• Nytt elavtal har förhandlats fram via Kundkraft.
• Novemberfesten blev inställd p.g.a. bristande intresse.
• Vi har en intern uthyrning i december.

Leksektionen räknar med att vi ska få två Lekledningar för Öhrlings, men det är ännu 
inte helt klart.

Dans meddelar att träningarna varit välbesökta, ibland med överskott på kavaljerer.

Från Dräktsektionen inget nytt.

Info efterlyser, som vanligt, inslag till bladet.

Övrigt: Leif Mårdh har meddelat att han inte längre kommer att spela på träningarna 
nästa år. Tanken på att träna utan vår glada, tålmodiga musiker känns tråkig, men vi är 
oerhört tacksamma för alla år Leif har ställt upp. Träningen är så mycket roligare med 
levande musik. Danssektionen, men även alla andra, får fundera på, var vi kan hitta en 
ersättare.  Parallellt får vi försöka skapa en samling bra musik, som passar våra danser.



8. Budgetförslaget för år 2010 godtogs utan ändringar. Medlemsavgiften, kr 465, 
beslöts vara oförändrat år 2010.

9. Slåttringe: Kamratföreningens Hemsida är ännu inte i funktion . Förslag kom att 
lägga den under en speciell flik på FSG: hemsida. Det finns önskemål hos 
medlemmarna att kunna se, när det är uthyrt, och även vilka arbeten, som behöver 
göras. Vi har numera flera daglediga medlemmar, men även andra, som ibland känner 
en önskan att spontant kunna åka ut. Vi uppmanas ju alla att komma dit och arbeta, 
men det vore också trevligt att kunna åka ut bara för nöjes skull. Olika möjligheter 
diskuterades och mötet enades till slut om att medlem ska kunna kvittera ut en 
nyckel mot dispositionsavgift, förslagsvis 100 kr, samt undertecknande av ett 
villkorsavtal.

10. Övriga frågor: Sektionerna uppmanas att lämna årsberättelse till Styrelsen senast 
14/1 och Valberedningen påmindes om sitt uppdrag.

11. Leif avslutade mötet kl 21.05.

Vid protokollet:

____________________
Inger Nysjö

Justeras:

______________________                                     ________________________
Leif Nilsson Jan Östlund


