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Höstmöte 
Tid: Lördag den 12 oktober kl 15.00 –  
Plats: Danssmedjan 
Närvarande: Britt-Marie Samuelsson ordf  
      
§1 Mötets Öppnande 

Ordföranden Britt öppnade mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2  Val av mötesordförande 
Ordförande Britt-Marie Samuelsson valdes till mötesordförande. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
Sekreterare Lene Linde valdes till mötets sekreterare. 
 
§4 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen kunde fastställas. 
 
§5 Val av 2 st justeringspersoner samt 2 st rösträknare 
Lennart Malm och Håkan Ivarsson. 
 

 §6 Valberedningen har ordet 
Vid nästa årsmöte är det dags för vissa personer att väljas om eller ersättas i de olika 
sektionerna. Valberedningen har skrivit lappar där det står vilka som är på tur i varje 
sektion. Dessa lappar har blivit lämnade till de olika sektionerna, och valberedningen 
vill gärna ha hjälp med att få in förslag på personer från de olika sektionerna. 
 
§7 Fest- komittéer till gemensamma avslutningar höst och vårterminer 
Bugg har inkommit med ett förslag på att man kan ha en gemensam avslutning med 
dans till Svennes orkester. 
Man kan gå ut i grupperna och fråga om det är någon som kan tänkas hjälpa till med 
att arrangera den gemensamma avslutningen.  
Man ska vid nästa sektionsmöte prata med de olika sektionerna så att man kan få en 
person från varje sektion till detta. 
Tanken var att man kanske kunde lägga den gemensamma avslutningen en vecka efter 
avslutade kurser. 
 
§8 Städindelning 
Bente Eklund har hittills haft hand om städningen av lokalerna, men det behövs förslag 
på hur det ska lösas när hon inte är kvar. Bente ska skriva en lista på vilka grupper som 
är i de olika lokalerna så att man kan fixa ett rullande schema för städningen för varje 
vecka.  
Det behövs också tas fram ett städschema för vår och höst, på vad som behöver 
städas.  
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Nästa styrelsemöte ska vi fråga Göran angående proppskåpet, var det finns, om det 
skulle gå en säkring.  
 
§9  Övriga frågor 
 
 -Svenska spel 
Vi säljer sverigelotten och bingolotto i vissa sektioner, det är pengar som går direkt till 
sektionerna.  
Man kan även samla ihop burkar som det inte finns pant på, så får man lämna in dem 
vid Maxi och få pengar för detta.  
 
 -Träningstider för uppvisningsgrupperna 
Efter kursslut är det de kurstiderna som man har haft under terminen som gäller vid 
träning till uppvisningar. Och då är det respektive grupp som har förtur till dessa tider. 
 
 -Utökande av styrelsens ledamöter/suppleanter till nästa årsmöte 
Det skulle behövas fler suppleanter i styrelsen för att det alltid ska finnas folk på 
mötena om man behöver ta beslut med mera. Kanske även utöka själva styrelsen. 
 
 -Förslag om att ha dans med fika efter höst och årsmöte 
Man kanske kan ha dans med fika efter höst och årsmöten. Man kanske kan ha fler 
danser tillsammans över huvud taget. 
Man kan ju alltid prova ett möte med dans efteråt.  
 
En motion lämnas fram; Deltagaravgifter för nybörjarkurser från Carina Magnusson.  
Denna motion tas med till årsmötet. 
 
Det lämnas in en skrivelse från Håkan Ivarsson; Lite tankar och förslag i syfte att öka 
Hamboringens medlemsantal. Väcka intresse för dans! Att man syns lite mer ute, än 
vad man gör idag. När det gäller uppvisningar på t ex Amiralen och Wachtmeister 
måste man ha tillstånd från fastighetsägaren.  
Man kanske ska ha någon som har som uppgift att marknadsföra Hamboringen. 
 
Det ställs en fråga angående fotona som tas på kurstillfällena. Förut togs det många 
bilder som lades ut på nätet, varför görs inte detta längre? Det gäller de bilder som tas 
på kurstillfällen som kommer ut i t ex tidningen, man kanske kan få ut dem även på 
nätet.  
 
§10 Avslutning 
 Ordförande avslutar mötet. 
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Vid protokollet     
Lene Linde, sekr 
 
 
 
Justeras    Justeras  
 
 
 
Britt-Marie Samuelsson   Lennart Malm 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Håkan Ivarsson 


