
DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN  PROTOKOLL 
Karlskrona    2009-10-17 
 

Höstmöte 
Tid: Lördagen den 17 oktober kl 15.00 – 17.00 
Plats: Långö 
Närvarande: Styrelsen, dansledare, medlemmar 
 
§1  Öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2  Val av ordförande 
Håkan Flenhagen valdes till ordförande för mötet. 
 
§3  Val av sekreterare 
Viveca Syrén valdes till sekreterare för mötet. 
 
§4  Dagordningens godkännande 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§5  Justeringspersoner 
Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Bo Jarnvall och Malte 
Henriksson. 
 
§6  Organisationsöversyn 
Håkan redogjorde kort om organisationsöversynen av Hamboringen ”Mer än bara 
knätofs”, av Alexzander Karlsson, tittat på föreningen, med fokus på ansvar och 
kommunikation. 
Resultatet blev att inställningen till organisationsformen är positivt. Två brister 
redovisades, dels att föreningen saknar egen lokal, vilket har inneburit att 
kommunikationen mellan de olika enheterna har minskat samt att 
funktionärshandboken inte är reviderad. PR behöver utvecklas och i nyrekryteringen 
finns brister, vilket gör att det blir problem med föryngring. 
 
Arbete: 
Funktionärhandboken  
Kommunikation 
Rätt personer till olika uppdrag 
 
Organisationsformen – positivt, ingen ändring 
Valberedningen ska strax efter årsmötet börja sitt sökande att hitta lämpliga personer 
Arbetet inom Hamboringen – Fler gemensamma arrangemang. 
Kommunikation – Alla har ett ansvar att sprida information, mer information till 
dansledarna, god framförhållning i kalendariet. 
Titta över kursutbudet generellt. 
 
. 



 
§7 Gemensamma danslokaler 
Göran redogjorde kort för lokalfrågan. Lokalerna på Ermi har varit av intresse, men de 
är inte färdigställda för vår verksamhet. En kommitté har tillsats för att se hur 
lokalerna kan göras dansbara. Lokalerna är nu till salu. 
Gullbernalokalerna står just nu tomma och förhandlingar med Martin Wallin kommer 
att påbörjas snart. 
Olika möjliga lösningar angående lokal diskuterades, man jobbar på flera spår men det 
faller oftast på det ekonomiska. Ett förslag kom upp om att bilda ett Föreningshus i 
kommunens regi. Alla ombedes höra av sig med tips om lokaler 
Skylten på medborgarhusets lokal ang hänvisning till Hästöskolan ska tas bort.  
 
§8 Ekonomi inför nya lokaler 
Kenneth Johansson, revisor, gjorde en genomgång av ekonomin inför lösning av 
lokalfrågan. 
En fond som föreningen haft har gjorts om till en hyresfond på ca 230 000,- detta har 
sparats för ev framtida lokaler 
I balansräkningen finns 180 000 över till hyreskostnader. Hyran får inte gå över 
173 000,. Eftersom vi har en hyreskostnad för lokalen i Jämjö. 
 
§9  Framtida medlems- och kursavgifter 
Förslag från styrelsen diskuterades om att inte göra en höjning av medlems- och 
kursavgifter inför 2010, utan att istället ta ut en engångsavgift på 600.- från samtliga 
medlemmar över 18 år för att lösa lokalfrågan. Ambitionen är att kunna skriva ett 10 
årskontrakt på Ermilokalen. Om Gullbernalokalerna blir aktuella behövs inte dessa 
ekonomiska insatser. 
Diskussionerna ledde till att mötet föreslog att höja kursavgiften med 100, eftersom 
den jämförelsevis med andra dansföreningar är låg. Förslag kom också att betala extra 
när man deltar i fler kurser. Detta kommer att tas upp vid årsmötet.  
Summering av diskussionen blev att inte lägga 600,- som engångsavgift, utan en 
höjning med 100/medlem. Detta kommer att innebära att vi kan lägga ytterligare 
60 000/år i hyra. 
Vi går in i en ny ekonomisk redovisning beslutades,  
 
§10  Övriga frågor 

 Idag saknas 16 000 i obetalda medlemsavgifter. Dansledarna påminner om 
betalning. 

 Förslag lades till möjlighet att betala kontant vid dansträffarna. 

 Några föreslog att införa medlemskort.  

 30-årsjubileum den 30 januari 2010 håller på att planeras. 

 Sektionerna påminns att i samråd med kursledarna anmäla förändringar i 
kursutbudet inför 2010 till Ann-Sofi J, Ingegerd A eller P-O Palhagen.  

 Förslag framlades att dansledararvodet tas bort från och med 2010 på grund av 
skattetekniska skäl, istället införs en reseersättning på 18.50, detta kommer att 
motsvara arvodet. Beslut kommer att tas senare. Samtliga sektioner och 
kommittéer har blivit informerade.  



 Verksamhetsplan inför nästa år håller på att komma in. Utöka och skapa 
tillfällen tillsammans 

 Anki Högström fick mottaga en plakett för sitt 20 åriga funktionärskap i 
Hamboringen, Sonja Persson tog emot denna om ombud. 

 Dragning av lotteriet, där kaffevinster utdelades. 
 
§11 Mötets avslut 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
Vid protokollet     
 
 
 
Viveca Syrén  
    
Justeras    Justeras  
 
 
 
Bo Jarnvall    Malte Henriksson 
 
Justeras 
 
 
 
Håkan Flenhagen     
Ordf   


