
DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN  PROTOKOLL 
Karlskrona    2010-02-06 
 
 

Årsmöte 
Tid: Lördagen den 6 februari Kl 15.00 – 17.00 
Plats: Långö 
Närvarande: 40 st medlemmar, se sep lista 
   
 
§1  Öppnande 
Ordföranden Håkan Flenhagen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Fastställande av röstlängd enligt närvarolista (40 st), betald medlemsavgift ger rösträtt. 
Ordföranden tackade för arrangemanget kring 30 årsjubileet. 
 
§2  Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.  
 
§3  Dagordningens godkännande 
Dagordningen genomgicks och godkändes. Tillägg under punkt 10, beslut för styrelsen 
att gå vidare med lokalen på Ermi. 
 
§4  Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Håkan Flenhagen valdes till ordförande och Viveca Syrén till sekreterare för mötet. 
 
§5  Justeringspersoner 
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Rune Persson och Åke Grahm. 
 
§6  Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av ordföranden, vilken fastställdes och 
tillsammans med sektionernas och kommittéernas verksamhetsberättelser lades till 
handlingarna. Se bilaga 
Resultat- och balansräkning redogjordes av kassör Bengt Pettersson, vilka fastställdes 
och lades till handlingarna. Se bilaga 
 
§7 Revisorernas berättelse 
Revisor Kenneth Johansson läste revisionsberättelsen. Se bilaga. 
Kenneth redovisade också hur man fortsättningsvis kommer att förändra/förenkla 
ekonomiredovisningen. 
 
§8 Ansvarsfrihet  
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2009. 
 
 
§9 Fastställande av medlemsavgifter 
Medlemsavgiften föreslogs oförändrad för år 2010, vilket beslutades. 
 



 
§10  Fastställande av verksamhetsplan samt budet för 2010 
Håkan gick igenom verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår. Se bilaga. 
Göran Elgh redogjorde lite för omständigheterna kring lokalen på Ermi, vad som  
behöver göras för att den blir användbar för DFHR:s verksamhet. Med detta förslag 
räknas lokalkostnaderna uppgå till 140 000.-. Hyr föreningen lokalen på årsbasis med 
tio-årskontrakt, ger det träningsmöjligheter utöver kurstiderna. Om allt går som tänkt 
får vi  tillgång till lokalen i april och kan använda den till kurser i höst. 
Det blir ingen Bryggdans för 2010 eftersom centrumföreningen har dragit sig ur. 
Bengt gick igenom förslag till Budgeten för verksamhetsåret. Förutsättningarna 
redogjordes under förutsättning att Förslag 1 för dansledarersättningar antas. 
Årsmötet beslutade enhälligt att styrelsen arbetar vidare på lokalen på Ermi. 
 
§11  Val 
Till kassör för en tid av 2 år omvaldes Bengt Pettersson. 
Till lokalansvarig och medlemsregistrering för en tid av 2 år omvaldes Göran Elgh. 
Till PR och webbansvarig/suppleant för en tid av 1 år omvaldes Maud Lexhagen. 
 
Till kursplanering/suppleant för en tid av 1 år omvaldes Ingegerd Andersson. 
Till revisor för en tid av 2 år omvaldes Kenneth Johansson. 
Till revisorssuppleant för en tid av 1 år omvaldes Lisa Olofsson. 
 
Till valberedning för en tid av 1 år omvaldes Bente Eklund och Bengt-Göran Lexhagen. 
Uppdrag gavs till valberedningen att hitta ytterliggare en kvinnlig och en manlig 
medlem i valberedningen för 2010 på 1 år. 
 
Till ansvarig för Föreningsbladet för en tid av 2 år valdes Maud Lexhagen.  
Till ansvarig för Hemsidan för en tid av 2 år omvaldes Ingmar Albinson. 
 
Till ledamot i Folkdanssektionen för en tid av 2 år omvaldes Rune Persson. 
Till ledamot i Gillesektionen för en tid av 2 år omvaldes Carina Magnusson och Ingalill 
Johansson. 
Till ledamot i Linedanssektionen för en tid av 2 år omvaldes Annette Hedlund och 
Annika Brunell. 
Till ledamot i Moderna sektionen för en tid av 1 år omvaldes Peter Fridlund och Patrik 
Andersson. 
Till ledamot i Rounddanssektionen för en tid av 2 år nyvaldes Birgitta Grahm och 
omvaldes Elisabeth Mårtensson. 
Till ledamot i Squaredanssektionen för en tid av 2 år omvaldes Börje Sabel, Anneli 
Terennius och Jan-Åke Hansson samt nyval av Mikael Hultgren. 
Till ledamot i BUS för en tid av 2 år nyvaldes Britt-Marie Samuelsson samt omvaldes 
Lennart Malm. 
 
Till ledamot i 60+ sektionen för en tid av 1 år omvaldes Rune och Sonja Persson, Malte 
och May Henriksson samt Ulla-Britt Olsson. 
Bryggdansen stryks under 2010. 
Till Arkivansvarig för en tid av 1 år valdes Britt-Marie Samuelsson. 



Till ansvarig för Lövmarknaden för ett år valdes Eva Melkersson. 
 
Till representant i Svenska Danssportförbundet och Blekinge Smålands 
Danssportförbund valdes Håkan Flenhagen och till suppleant valdes Per-Olof Palhagen. 
 
§12  Övriga frågor 
Förslag på förändring av dansledararvode 

 
Förslag 1:  Slopa arvodet och höja milersättningen till 18.50/mil. 
Förslag 2:  Slopa arvodet och höja milersättningen till 18.50/mil. Milersättning 

betalas endast ut till de som har över 2 mil enkel resa till kurslokalen. 
Förslag 3:  Under 2010 slopa både arvode och milersättning för att få igång 

föreningen på nytt och hoppas på fler medlemmar. Nytt beslut ang 
arvode och milersättning tas inför 2011. 

 
Röstning  
Förslag 1   21 
Förslag 2  1 
Förslag 3  9 
Reservation  9  
 
Årsmötets röstning blev att förslag 1 antas. 
 
Utmärkelser och avtackningar 

För 20 års föreningsverksamhet uppmärksammandes, med Hamboringens plakett och 
blommor: 
Birgitta Linnersjö 
May Henriksson 
Malte Henriksson 
 
För 10 års föreningsverksamhet uppmärksammades med Hamboringens Standar och 
blommor: 
Per-Erik Ahltoft  
Ingegerd Andersson 
Kenneth Johansson 
Susanna Malm 
Stig Olsson 
 
Avgående funktionärer avtackades blommor: 
Leif Pettersson 
Elisabeth Egerland 
Jan Samuelsson 
Birgitta Persson 
Birgitta Samuelsson 
Eva Jansson 
Jan-Erik Sjösten 
Peter Fridlund 
 



§13 Mötets avslut 
Ordföranden avslutade mötet och bjöd in till kaffe, under kaffet visades Hamboringens 
bildspel 30 år. 
 
Vid protokollet     
 
 
 
Viveca Syrén  
    
Justeras    Justeras   
 
 
 
Åke Grahm    Rune Persson  
 
Justeras 
 
 
 
Håkan Flenhagen  
Ordf  


