
DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN  PROTOKOLL 
Karlskrona    2011-02-05 
 
 

Årsmöte 
Tid: Lördagen den 5 februari kl 15.00 – 17.00 
Plats: ERMI 
Närvarande: 40 st medlemmar, se sep lista 
   
 
§1  Öppnande 
Ordföranden Ann-Sofie J Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Fastställande av röstlängd enligt närvarolista (40 st), betald medlemsavgift ger rösträtt.  
 
§2  Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.  
 
§3  Dagordningens godkännande 
Dagordningen genomgicks och godkändes.  
 
§4  Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Maud Lexhagen valdes till ordförande och Viveca Syrén till sekreterare för mötet. 
 
§5  Justeringspersoner 
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Katrin Fridlund och Birgitta Linnersjö. 
 
§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 
Bengt Pettersson redogjorde för ekonomin och Maud Lexhagen läste upp 
revisionsberättelsen. Se bilaga. 
 
§8 Ansvarsfrihet  
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2010. 
 
§9 Fastställande av medlemsavgifter 
Medlemsavgiften föreslogs oförändrad för år 2011, vilket beslutades. 
 
§10  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2011 
 Maud gick igenom verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår. Se bilaga. 
Verksamhetsplanerna kommer att läggas ut på hemsidan 



Bengt gick igenom förslag till budgeten för verksamhetsåret, detta under förutsättning 
att dansledarnas bilersättning förblir 18.50/mil, att lokalkostnaderna uppgår 170 000.- 
inkl städning och att medlemsavgiften bibehålles. 
 

Kursavgift betalas för varje termin, medlemsavgift ingår i kursavgiften. 
Vuxen (fr o m det år man fyller 19 år): 400 kr/termin 
Ungdom/barn (t o m det år man fyller 18 år): 200 kr/termin 
Medlemsavgift 60+ 200 kr/termin 
 
Passiv medlem betalar medlemsavgift för helår 
Vuxen (fr o m det år man fyller 19 år): 150 kr 
Ungdom/barn (t o m det år man fyller 18 år): 80 kr 

 
Mötet fastställde verksamhetsplan och budget. 
 
§11  Val 
Till ordförande i styrelsen för en tid av 2 år omvaldes Ann-Sofie J Nilsson. 
Till vice ordf och kursplanering i styrelsen för en tid av 2 år valdes Patrik Andersson. 
 
Till ledamot i styrelsen valdes Lene Linde på 2 år. 
Till ledamot i styrelsen valdes Annette Hedlund på 2 år. 
Till ledamot i styrelsen omvaldes PO Palhagen på 2 år. 
 
Till suppleant i styrelsen för en tid av 1 år omvaldes Maud Lexhagen. 
Till suppleant i styrelsen för en tid av 1 år valdes Viveca Syrén. 
 
Till revisor för en tid av 2 år omvaldes Stig Olsson. 
Till revisorssuppleant för en tid av 1 år omvaldes Lisa Olofsson. 
 
Till valberedning för en tid av 1 år omvaldes Bente Eklund, Håkan Ivarsson och Bengt-
Göran Lexhagen.  
 
Till ledamot i Folkdanssektionen för en tid av 2 år omvaldes Karl-Gustav Johansson. 
Till ledamot i Gillesektionen för en tid av 2 år omvaldes Ingmar Johansson. 
Till ledamot i Linedanssektionen för en tid av 2 år valdes Susanne Henrysson och 
omvaldes Marie Halberg. 
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 omvaldes Svante Resman. 
Till ledamot i Squaredanssektionen för en tid av 2 år omvaldes Bo Jarnvall. 
Till ledamot i BUS för en tid av 2 år omvaldes Helen Agnesson och Susanna Malm samt 
nyval av Elisabeth Mårtensson. 
 
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 2011. 
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 Ann-Sofie J Nilsson och till suppleant valdes Per-Olof 
Palhagen. 
 
§12  Övriga frågor 
 
Utmärkelser och avtackningar 

För 30 års föreningsverksamhet uppmärksammandes, med ”Saltölampan” tillverkad på 
Karlskronalampan och blommor: 
Åke Grahm 
Rune Persson 
Sonja Persson som istället för Saltölampan mottog en tavla med Karlskronamotiv 
 

För 20 års föreningsverksamhet uppmärksammandes, med Hamboringens plakett och 
blommor: 
Birgitta Grahm 
Britt-Marie Samuelsson 
 
Avgående funktionär avtackades med blommor: 
Ingegerd Andersson 
 
Avgående funktionär (ej närvarande) avtackades med blomstercheck: 
Håkan Flenhagen 
Christina Sjöberg 
 
Skylt till lokalen om byte av skor ska sättas upp, likaså om maxantal som får vistas i 
lokalen. 
 
Önskemål om inköp av dynor till stolarna, styrelsen tar detta till beslut. 
Namn på danslokalen 40 förslag har inkommit och mötet kommer att få avgöra 
 
Danslyan 
Dansglädjen 
Dansverkstan 
Danssmedjan 
 
§13 Mötets avslut 
Ordföranden avslutade mötet och bjöd in till kaffe, under kaffet görs röstning på namn 
på lokal. 
 
Vid protokollet     
 
 
 
Viveca Syrén  
    



Justeras    Justeras   
 
 
 
Birgitta Linnersjö    Katrin Fridlund  
 
Justeras 
 
 
 
Maud Lexhagen  
Ordf  


