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Protokoll fört vid Dansföreningen Hamboringens årsmöte den 9 februari 
2008  

Tid: Den 9 februari 2008 kl. 15.00-17.30 
Plats: Hamboringens lokaler Söderskär, Gullberna Park, sal 1. 
Närvarande: 39 st av Hamboringens medlemmar. Se bilaga 1.  

§ 1 Mötets öppnande. 
Hamboringens ordförande Birgitta Grahm förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen med 
en kort personlig reflektion över det gångna året.  

§ 2 Parentation. 
Medlemmar som avlidit under året hedras med en tyst minut och ett ljus tänds för dem.  

§ 3 Fastställande av röstlängd. 
Närvarolistan (se bilaga 1) fastställs som röstlängd.  

§ 4 Mötets behöriga utlysande. 
Årsmötet anser att mötet utlysts på behörigt sätt.  

§ 5 Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

 

13 g) Det ska vara 4 ledamöter i valberedningen. 

 

15 c) Punkten innehåller även information om Bryggdansen. 

 

17 Övrigt:  Magnus Wass om ev. namnbyte. 
Jan-Åke Samuelsson informerar om Trossöbuggen. 
Lisbeth Nilsson om prova-på och medlemsavgiften via e-post till 
Birgitta Grahm. 
Styrelsen informerar om hyresförhandlingarna, ledarutbildning och 
vårdansen.   

§ 6 Val av mötesordförande och sekreterare. 
Birgitta Grahm väljs till ordförande och Inger Jönsson till sekreterare för mötet.  

§ 7 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare. 
Rune Persson och Lennart Malm väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll samt vid 
behov vara rösträknare.  

§ 8 Verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för år 2007. 
Birgitta Grahm föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 och densamma 
godkänns av årsmötet, se bilaga 2. Även sektionernas verksamhetsberättelser biläggs, nr. 3. 
Kassör Bengt Pettersson redogör för resultat- och balansräkningar, se bilaga 4.  

§ 9 Revisionsberättelse. 
I frånvaro av revisorerna läser Torbjörn Olsson upp revisorernas berättelse över styrelsens och 
sektionsstyrelsernas förvaltning under 2007, se bilaga 5.   

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för år 2007. 
På förslag från revisorerna ger årsmötet styrelsen och sektionsstyrelserna ansvarsfrihet för den 
tid revisionen avser.  
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§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2008. 
Nuvarande medlemsavgift är 150:- per person och år för medlem över 18 år, samt 80:- per 
person och år för medlem upp t.o.m. 18 år. 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften kvarstår oförändrad under 2008, men att en eventuell 
höjning av kursavgiften kan beslutas av styrelsen inför höstterminen 2008. Nuvarande 
kursavgift är 300 kr/termin respektive 120 kr/termin. I kursavgiften ingår medlemsavgiften. 
Styrelsen föreslår att en eventuell höjning av medlemsavgiften för 2009 ska kunna beslutas av 
höstmötet 2008.  
Årsmötet godkänner styrelsens förslag både vad som gäller oförändrad medlemsavgift för 
2008 och om att ta beslut på höstmötet 2008 om medlemsavgift för år 2009.  

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2008. 
Styrelsens verksamhetsplan för 2008 presenteras av Birgitta Grahm och hon trycker särskilt 
på att ledarutbildningen den 23 februari är till för alla ledare och förtroendevalda, men även 
för nya och blivande ledare och förtroendevalda. Trossöbuggen den 19 april är en 
angelägenhet för hela föreningen. Verksamhetsplanen godkänns av årsmötet och biläggs som 
bilaga 6. 
Kassör Bengt Pettersson redogör för styrelsens förslag till budget för 2008, se bilaga 7. Några 
förutsättningar för budgeten är: 

 

Intäkterna från kurs- och medlemsavgifter är baserade på 504 medlemmar. 

 

I de 15 500:- som föreningen betalar till Svenska Danssportförbundet (DSF) ingår 
avgifterna till STIM och SAMI. Squaredanssektionen och Rounddanssektionen betalar 
själva sina avgifter till respektive förbund. 

 

Utgifterna för lokalhyra är beräknade på befintliga lokaler i Gullberna fram t.o.m. 31 
augusti 2008 och hyra av kommunens olika lokaler i t.ex. Nättraby och Lyckeby 
september t.o.m. december 2008. 

 

Den anställda, Margareta Lindqvist, sägs upp fr.o.m. 1 september 2008, dels p.g.a 
arbetsbrist (har föreningen inga egna lokaler så behövs ingen lokalvårdare) och dels av 
ekonomiska skäl. Margareta Lindqvist har fått ett muntligt besked och facket är 
underrättat. 

Styrelsens förslag till budget för 2008 godkänns av årsmötet.  

§ 13  Val. 
Valberedningens förslag finns i bilaga 8. 

a) Till DFHRs ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år (fyllnadsval) 
väljs Birgitta Grahm. 

b) Till kassör för en tid av 2 år väljs Bengt Pettersson. 
c) Göran Elgh (omval) och Ulf Engman (nyval) väljs som ordinarie styrelseledamöter för 

en tid av 2 år. 
d) Ingegerd Andersson väljs om som suppleant i styrelsen för en tid av 2 år. 
e) Ledamöter till sektionsstyrelserna väljs i enlighet med valberedningens förslag. När 

det gäller Sportdanssektionen väljs Jan-Eric Sjösten, Jan-Åke Samuelsson och Tobias 
Karlsson på 1 år. Dessa tre får i uppdrag att rekonstruera sektionen och komma med 
förslag på hur verksamheten ska fortsätta. 

f) Revisorer och reviorssuppleant väljs i enlighet med valberedningens förslag. 
g) Till ledamöter i valberedningen väljs Åke Grahm som sammankallande och Bente 

Eklund för en tid av 1 år. Valberedningen får i uppdrag av årsmötet att leta rätt på 
ytterligare två ledamöter, en kvinna och en man.  
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§ 14 Val av en representant och en suppleant till Svenska Danssportsförbundets (DSFs) 
och distriktsförbundets årsmöten. 
Birgitta Grahm väljs till ordinarie och Per-Olof Palhagen väljs till suppleant till ovanstående.  

§ 15 Styrelsens förslag. 
a) Att i nuläget ersätta tidningen Föreningsaktuellt med ett informationsblad, samt att 

utöka hemsidans informationsroll. Birgitta Grahm redogör för bakgrunden till 
förslaget där en minskning av föreningens utgifter är huvudargumentet. 
Efter viss diskussion beslutar årsmötet i enlighet med styrelsens förslag med tillägget 
att utnyttjandet av anslagstavlorna också bör förbättras. 

b) Att avsluta Hembygdensdagssektionen. 
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

c) Att inrätta en Bryggdanssektion. 
Torbjörn Olsson informerar om att Bryggdansen inte har fått något bidrag från Öppna 
Sinnet för 2008 års verksamhet. Troligen blir det 4 danser i juli precis som förra året. 
Enligt Frida Borgström på Borgströms Nöje kommer det att bli ett planeringsmöte för 
årets bryggdanser troligen i mars. 
Årsmötet beslutar att inrätta en Bryggdanssektion och väljer ledamöterna i enlighet 
med valberedningens förslag (se bilaga 8) plus Torbjörn Olsson, som 
sammankallande, för en tid av 1 år.  

§ 16 Inkomna motioner. 
Inga motioner har kommit in.  

§ 17 Övrigt. 
a) Trossöbuggen. 

Jan-Åke Samuelsson informerar om Trossöbuggen som kommer att äga rum i 
idrottshallen lördagen den 19 april. Man räknar med ca. 200 dansare som tävlar. 
Lokal, catering m.m är klart och nu efterlyses folk som kan hjälpa till att iordningställa 
lokalen på kvällen fredagen den 18 april, bemanna alla funktioner på tävlingsdagen 
samt hjälpa till att återställa lokalen på lördagskvällen. 

b) Hyresförhandlingarna. 
I den grupp som förhandlar om hyran och tittar på lokalförslag ingår Göran Elgh, 
Birgitta Grahm, Christina Sjöberg och Leif Pettersson.  
Göran Elgh informerar om hyresförhandlingarna med Martin Wallin, representant för 
hyresvärden Dagon AB. Det bud som föreningen har fått från Dagon gällande 
nuvarande lokaler är ca. 400 000:-/år och det finns ingen möjlighet att föreningen kan 
betala det. Det skulle motsvara en medlemsavgift på 650-700:-/termin. Verksamheten 
är säkrad under höstterminen genom ett muntligt löfte om kommunala lokaler i 
Nättraby och Lyckeby. Dagon AB vill att vi som förening ska hjälpa till att skaffa 
hyresgäster till lokalen på dagtid. Ett annat alternativ är att minska lokalytan. Sedan i 
går (8/2) finns en spekulant som vill starta en friskola och är intresserad av att hyra 
alla våra lokaler. Styrelsen har tittat på andra lokaler såsom Samhall i Torskors (ej 
aktuellt) och den gamla föreningslokalen i Kungsmarken. Lokalen i Kungsmarken 
kräver mycket arbete men Hamboringen kan få ett 10-årskontrakt med en hyresnivå 
som är anpassad till det arbete föreningen lägger ner på att iordningställa lokalen. 
Dagon AB har även erbjudit Hamboringen att disponera filmsalen, gymnastiksalen 
och Oscarsvärn II på Gullberna till nuvarande hyra. Plastgolvet i Oscarsvärn II ska i så 
fall bytas ut på hyresvärdens bekostnad. 
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Troligen kan föreningen inte räkna med att sal 1 är tillgänglig över huvud taget. Sal 2 
vet vi ingenting om. Kansliet skulle behöva flytta till nuvarande musikrummet. 
Årsmötet finner Kungsmarken mest intressant som framtida föreningslokal och fram 
tills att det går att flytta dit bör verksamheten finnas kvar på Gullberna även om 
lokalerna ligger spridda på området. 

c) Ledarutbildning. 
Gunilla Boulliant påminner om ledarskapsutbildningen den 23 februari och uppmanar 
alla som är intresserade att anmäla sig. Denna dag är även till för nya och blivande 
ledare och förtroendevalda. 

d) Vårdansen. 
Birgitta Grahm informerar om vårdansen som anordnas av gillesektionen. Styrelsen 
har tagit beslut på att skjuta till överskottet som genererades från Bryggdansen 2007. 
Förklaring: På ett inledande möte våren 2007 med de sektioner som var villiga att 
hjälpa till med Bryggdanserna beslutades att ett eventuellt överskott skulle användas 
till något som kom alla medlemmar till del. Kort sagt man skulle göra något 
tillsammans. Detta skulle stärka föreningsgemenskapen. Vårdansen går av stapeln den 
15 mars 2008 kl. 19-23. Spelar gör Jens U. Nilsson och entré blir 100:-. Carina 
Magnusson vädjar om att deltagarna ska kom i tid så att dörren på bottenvåningen kan 
låsas. Vårdansen är en föreningsdans dit inbjudna föreningar är välkomna. 

e) Magnus Wass tar upp frågan om ett eventuellt namnbyte. 
Frågan ska diskuteras i styrelsen. 

f) Prova-på. 
Lisbeth Nilsson har skickat ett e-mail till Birgitta Grahm där hon tar upp frågan om det 
är nödvändigt att har tre gånger prova-på. Lisbeths förslag är högst två gånger prova-
på varav den ena kan utgöras av ett öppet hus. Efter viss diskussion beslutas att 
styrelsen ska diskutera frågan vidare.  

§ 18 Avtackningar och utmärkelser. 
Hembygdensdagssektionen, bestående av Håkan Flenhagen, Bengt Pettersson, Lennart Malm, 
Margareta Lindqvist, Elisabeth Mårtensson, Folke Källström, Kerstin Svensson, Britt-Marie 
Larsson, Ingegerd Andersson och Cajsa Anderson, har upplösts av årsmötet. 
Kathrine Alriksson avgår från Trossöbuggen. 
Göran Johansson, Ann Katrin Nilsson och Jonas Olausson avgår från Moderna sektionen. 
Marie Hallberg avgår från Linedanssektionen. 
Sarah Daleke avgår från Rounddanssektionen. 
Malin Rydberg och Conny Törnström avgår från Sqauredanssektionen. 
Leif Fransson och Maud Lexhagen avgår från Gillesektionen. 
Helen Magnusson avgår från Folkdanssektionen. 
Carina Magnusson avgår från valberedningen. 
Samtliga avgående förtroendevalda avtackas med varsin blomma och ett presentkort.  

Conny Törnström, Håkan Rosengren, Ida Fridlund och Svante Resman uppvaktas med standar 
för 10 års arbete som förtroendevalda i föreningen.  

Kennet Andersson uppvaktas med guldplakett för 20 års arbete som förtroendevald i 
föreningen.  

§ 19 Avslutning. 
Ordförande Birgitta Grahm avslutar årsmötet och tackar för visat intresse.  
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Vid protokollet  Justeras    

Inger Jönsson  Birgitta Grahm 
Sekreterare   Ordförande    

Justeras   Justeras    

Rune Persson  Lennart Malm  
Justeringsperson  Justeringsperson 


