
Protokoll fört vid Dansföreningen Hamboringens Höstmöte 2008.  

Tid: Den 18 oktober 2008 kl. 15.00-16.15 
Plats: Samlingssalen i Torskors med adress Hagtornsvägen/Lindvägen. 
Närvarande: 33 st av Hamboringens medlemmar. Se bilaga 1.  

§ 1 Mötets öppnande. 
Hamboringens ordförande Birgitta Grahm hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  

§ 2 Val av mötesordförande. 
Birgitta Grahm väljs till ordförande för mötet.  

§ 3 Val av mötessekreterare. 
Inger Jönsson väljs till sekreterare för mötet.  

§ 4 Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs med följande tillägg under punkten övrigt:  

 

Föreningens 30-årsjubileum år 2009.  

§ 5 Val av två justeringspersoner. 
Rune Persson och Lennart Malm väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

§ 6 Styrelsen informerar. 
a) Ekonomi Bengt Pettersson 
Bengt redogör för föreningens ekonomi. Kapitalet utgörs av 332.151 kr. I en räntefond hos 
Nordea finns 195.565 kr. För närvarande finns det obetalda räkningar för 10.800 kr och 
lokalkostnaderna för höstterminen 2008 uppgår till 95.150 kr. Som jämförelse kan nämnas att 
lokalkostnaderna för vårterminen 2008 var ca. 40.000 kr.  

b) Lokaler vårterminen 2009 Göran Elgh 
Göran informerar om det lilla vi vet om lokaler till våren. Hyran på Annebo kommer att 
omförhandlas och sänkas eftersom vi inte kan utnyttja lokalen på det sätt vi trodde. 
Gällande gymnastiksalen och Oscarsvärn II på Gullberna har vi inga löften om att få vara kvar 
där under vårterminen 2009. Det som återstår är diverse kommunala lokaler. 
Diverse frågor i anslutning till lokalfrågan diskuterades.  

c) Vision Dansens Hus i Karlskrona Birgitta Grahm 
Birgitta informerar om arbetet för ett Dansens Hus. Från Hamboringen ingår Göran Elgh, 
Gunilla Boulliant, Birgitta Grahm och Leif Pettersson i en arbetsgrupp tillsammans med 
Camilla Sjögren och Christer Mikaelsson från Tipsy Dance Club. Arbetsgruppen verkar för 
ett gemensamt Dansens Hus i Karlskrona bl.a. genom att träffa representanter för 
fritidsnämnden i Karlskrona kommun. Nästa steg kommer att bli att kalla fastighetsägare till 
ett möte för att delge dem våra planer och höra efter om det finns en möjlighet ibland dem att 
göra en satsning på ett Dansens Hus. Kanske det finns lokaliteter redan nu som går att 
använda, eller det kan bli lediga lokaler i en framtid eller någon nybyggnation som innehåller 
det vi behöver. 
Diverse frågor i anslutning till visonen Dansens Hus diskuterades.    



d) Aktivitetskväll den 30 oktober 2008. 
Hamboringen har blivit tillfrågad av Centrumföreningen om vi vill tända, övervaka och släcka 
ca. 400 marschaller på 11 olika platser på Trossö mellan kl. 17 och 20. Det kommer även att 
bli fackeldans på Klaipedaplatsen och korta uppvisningar i Wachtmeister. 
Diverse praktiska frågor diskuterades.  

e) Utbildningsdag den 8 november 2008. 
Det blir en uppföljning av vårens utbildningsdag samt diskussioner om framtidsfrågor. Dagen 
är till för dansledare, förtroendevalda och övriga intresserade, d.v.s. ALLA. Se bilaga 2.  

§ 7 Övriga frågor. 
Föreningen fyller 30 år under 2009. Hur uppmärksammar vi det? Frågan hänskjuts till 
styrelsen. Förslag om att en arbetsgrupp tillsätts för att förbereda firandet.  

§ 8 Avtackningar. 
Tre dansledare inom linedance har slutat fr.o.m. sommaren och avtackas därmed på 
höstmötet. Det är Magnus Wass, som även varit ordförande i linedanssektionen, Anette 
Petersson och Yvonne Ronnestad. Under sommaren har även en medlem i styrelsen slutat sitt 
uppdrag, nämligen Ulf Engman. Föreningen har haft två personer anställda som av olika skäl 
måste sluta; Torbjörn Olsson och Margareta Ninni Lindquist.  

§ 9 Avslutning 
Birgitta Grahm avslutar höstmötet, tackar för visat intresse samt bjuder in till fika.   

Vid protokollet  Justeras    

Inger Jönsson  Birgitta Grahm 
Sekreterare   Ordförande   

Justeras   Justeras    

Rune Persson  Lennart Malm 
Justeringsperson  Justeringsperson  


