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Årsmöte 
Tid: Lördag den 9 februari kl 15.00  
Plats: Danssmedjan 1 
Närvarande: Ann-Sofie J Nilsson, ordf Lene Linde, sekreterare 
 Malte Henriksson May Henriksson 
 Sonja Persson Rune Persson 
 Sture Larsson Brigitta Larsson 
 Birgitta Linnersjö Lennart Malm 
 Lisbeth Kedjevåg Ingegerd Andersson 
 Birgitta Skoog Carina Magnusson 
 Britt-Marie Samuelsson Hasse Hansson 
 Åke Samuelsson Annette Hedlund 
 Bo Jarnvall  Jan-Åke Hansson 
 Maud Lexhagen Bengt-Göran Lexhagen 
 Inge Isaksson  Per-Olof Palhagen 
 Bengt Pettersson Karin Tollerz 
 Göran Elgh  Bengt Pettersson 
 Bente Eklund 
 

Mötet startar med att det hålls en tyst minut för dem som har gått bort under året som varit. 
§1  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
 
§2  Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 Ja 
§3 Fastställande av dagordningen. 
 Ja 
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 Sittande ordförande och sekreterare, Ann- Sofie J Nilsson och Lene Linde. 
 
 §5 Val av justeringspersoner, som jämte ordföranden skall justera 
 mötesprotokollet, tillika rösträknare. 
 Sture Larsson, Rune Persson. 
 
§6 DFHR styrelsens och Sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser samt 
 resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 
 Ordförande Ann- Sofie J Nilsson talar om att det finns en pärm med allas 
 rapporter som man kan titta i, och om man vill kan man få det som en 
 papperskopia. Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse läses upp av 
 ordförande Ann- Sofie J Nilsson.  
 

Resultat- och balansräkningar visas på stora duken, och Bengt Petersson 
berättar om detta. 
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§7 Revisorernas berättelse över DFHR styrelsens och sektionsstyrelsernas 
 förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 
 Revisorernas berättelse läses upp av ordförande Ann- Sofie J Nilsson, då 
 ingen av revisorerna är närvarande på mötet. 
 
§8  Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§9 Fastställande av medlemsavgifter. 
 Frågan tas upp om den kan godkännas, och det kan den. 
 Medlemsavgiften förblir oförändrad. 
 
§10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande 
 verksamhetsåret. 
 Verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret läses upp av 
 ordförande Ann- Sofie J Nilsson, och blir godkänd.  

Budgeten för det kommande verksamhetsåret läses upp och visas på 
stora duken av kassören Bengt Pettersson, den godkänns och fastställs.  

 
§11 Val av. 

Bente Eklund från valberedningen läser upp de olika omvalda eller 
avgående till de olika posterna.  

 
 

a)            Föreningens ordförande, tillika DFHR styrelsens ordförande väljs udda  
    år, för en tid av 2 år. 

Till ordförande valdes Britt-Marie Samuelsson. 
 
a)     Halva antalet övriga ledamöter i DFHR styrelse, varav kassör jämna år, 
  för en tid av 2 år. 

Maud Lexhagen blev nyvald till ledamot. Lene Linde, Per-Olof Palhagen, 
Annette Hedlund blev omvalda. 

 
b)     2 suppleanter i DFHR styrelse med för dem fastställd turordning för en 
  tid av 1 år. 
 Viveca Syrén blev omvald. Birgitta Skoog blev nyvald suppleant.   
 
c)     Minst 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara  
  sammankallande, för en tid av 1 år. 

Omval av ledamöter i valberedningen Bente Eklund och Håkan Ivarsson. 
Man ber också att medlemmarna ska fråga i sina sektioner efter en tredje 
ledamot till valberedningen och inkomma med förslag till nästa 
styrelsemöte. 
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d)     Beslut om erforderligt antal ombud i DSF o SBDSF-möten. 
 
 Nyvald ordförande Britt-Marie Samuelsson, representant 
 Svenska Danssportförbundet samt Blekinge Smålands Danssportförbund,  
 och omval på Per-Olof Palhagen, ersättare i Svenska Danssportförbundet 
 och Blekinge Smålands Danssportförbund. 
 
e)     Val av sektionsstyrelser och kommittéer för en tid av 2 år. 
 Bo Jarnvall och Jan-Åke Hansson blev omvalda. 
 
 I Folkdans blev K-G Johansson och Jan Serrander omvalda. 
 

I Gille- och Gammaldans avgår Ingemar Johansson som ledamot och 
Kerstin Sandberg står till förfogan. 

 
I Barn/ungdom blev Susanne Malm omvald. Elisabeth Mårtensson blir 
kvar en termin som ledamot och därefter står Natalie Ivarsson till 
förfogande. 

 
 I 60+ gruppen blev Ulla-Britt Olsson omvald till sammankallande. 
 Nyvalda blev  också Sture Larsson och Birgitta Larsson. 
 
 Rounddance ligger vilande. 
 

I Moderna sektionen blev det omval av sammankallande Patrik 
Andersson. Ann-Charlott Heideman blev också omvald. Nyvalda 
ledamöter blev Ewer Strandhag och Per-Anders Andersson.  

 
I Linedance blev Lisen Brixvi nyvald sammankallande.  Annette Hedlund 
blev nyvald ledamot. 

 
 Annette Hedlund blev vald som arkivansvarig. 
 
f)     2 revisorer på 2 år samt en suppleant för 1 år i detta val får inte DFHR 
     styrelseledamöter och ej heller sektionsstyrelsernas ledamöter delta. 
 Revisor Stig Olsson blev omvald i 2 år. Suppleant Lisa Nicklasson-
 Olofsson blev omvald i 1 år.  
 

§12 Övriga frågor  
Frågan lyfts om Stuffa kanske ska vara en egen sektion. Men det skall till ett allmänt 
möte för att en sektion skall tillsättas.  
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Uppvaktning av funktionär 10 år Bente Eklund blev uppvaktad med 

 tenntallrik och blomma.   
Christer Bern och Karina Landgren funktionärer 30 år, kunde tyvärr inte 
komma på mötet, men uppvaktas med blomma och presentkort vid 
senare tillfälle.  
Avgående ordförande Ann-Sofie J Nilsson avtackas med blomma och 
presentkort. 
Avgående från valberedningen Bengt-Göran Lexhagen avtackas med 
blomma och presentkort. 
Avgående avtackas med presentkort: 
Ingmar Johansson, Gille. Elisabeth Mårtensson, BUS. Peter Fridlund, 
Moderna. Susanne Henrysson, Line Dance. Marie Hallberg, Line Dance. 

   
 
 
   
 
§13 Årsmötet avslutas 
 Mötet förklaras avslutat av ordförande. 
  
Vid protokollet 
 
 
     
Lene Linde, sekr 
 
Justeras    Justeras  
 
 
 
 
Ann-Sofie J Nilsson    Sture Larsson 
Ordf 
 
 
 
    Rune Persson 
 


