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Protokoll frå n Folkda nslaget Slåttergillets medlemsmöte 202 1-11-13

på Slåttringe

18 medlemmar deltog i mötet.

I Mötets öppnalde

Ordförande Thomas Rabbing hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 15.$. nll
justeringsmän valdes Britt-Marie Skog och Tommy Karlsson.

2 Godltånnande av datprdnlngen

Dagprdningen godkändes.

3 Godldnnande av 6regående medlems-/årsmötesprctololl

Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

4lnkomna skrlvelser

Sekreteraren informerade om att Folklore Festivals Blue Diarnond skickat ut förfrågan om vi år
intresserade att delta i de festivaler som anordnas i många länder. Mötet konstaterade att vi inte har

möjlighet att delta i dessa event.

5 Rapporter ftån sehioner

Kassören förtydligade att alla belopp avser SEK inte Euro, och att det i lagret ingår 4 st

medlemsmärken.

Kamrat har som vanligt varit flitiga och ordnat mycket, bland annat har dörrarna till vedbod,

matkällare och pumphus setts över.

Lokal meddelade att danslokalen är bokad för hela våren och till samma pris som tidigare.

Leif Nilsson, danssekionen, konstaterade att medlemmarna som varit duktiga dansare för ett och ett
halvt år sedan blivit äldre och behöver repetera mer. Leif uppmanade alla att på fredagen gå igenom

de danser vi dansat på torsdagen enligt listan och sedan även repetera innan dansen nästa torsdag.

På detta sätt har vi övat på ca hälften av danserna som kommer på nästa träning. Leif gav också

styrelsen i uppdrag att försöka få fler dansande till träningarna. Leif vill att träningarna inte heller

enbart ska rrara trevliga för stunden, de ska också innehålla litet historik och ge oss kunskap om olika

danser vid olika tider.

Kerstin föreslog att vi sätter ihop ett program dår vi låtsas tråna inför en uppvisning. Eftersom det
inte är så många träningstillftillen kvar under terminen föreslås detta i första hand ske under nästa

termin.
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Leksekionen uppmanades att höra av sig till tidigare intressenter för att höra hur tankarna är
betråffande julgransplundringar med lekledning. Det är dock inte säkert att vi åtar oss sådana, pga

risk för smittspridning men vi bör ändå höra oss för och påminna om attvifortfarande är aktiva.

Festsektionen rapporterade att de jobbar på. Jubileumsfesten var till exempel mycket uppskattad.

Dräkuektionen är för närvarande vilande.

Beträffande arkivet har styrelsen ansvaret för detta.

6ÅreplanerlWlQilJ2

Förslaget till årsplanering gicks igenom. Eventuellt kan festen den 11juni kombineras med en

uppvisning/kurs för den lokala föreningen.

7 Bdget t&2o22

Budgetförslaget gicks igenom och antogs.

g Kommande Medlems./Årsmöte

Arsmötet hålls den 5 mars 2022, budgetmötet den 12 ffwember 2022 och årsmötet den 4 mars

2023.

9Ödgäfrfoor

9 a! Servitut - tillgång till sjön och bad i Fiskmyran.

Thomas beskren läget med de ffra föreningar som har servitut till alla badplatser men där FSG bara

har del i en av badplatserna. Servitutet är nu upprättat på nytt och vi har rätt att bada där, inte
enbart genorn allemansrätten. Styrelsen har föreslagit att föreningen bidrar rned ytterligare 500 kr
utöver de 2000 kr som utlovats tidigare för de advokatkostnader som ärendet har förorsakat. Mötet
godtog detta.

10 Mötetavslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 16:15.

Md protokollet
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Ordförande

Thomas Rabbing

Bllagpr: Ärcilanerlng 2021, Budtetutfoll202l oclr fönlag 202i1, Servltutsavtal FagerholmsVägf.
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