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Årsmöte 
Tid: Lördag den 8 februari kl 15.00  
Plats: Danssmedjan 1 
Närvarande: Britt-Marie Samuelsson, ordf Lene Linde, sekreterare 
 Vivi-Ann Pettersson  Birgitta Linnersjö 
 Lennart Malm  Per-Anders Andersson 
 Patrik Andersson  Thomas Andersson  
 Helga Flohr   Viveca Syrén 
 Ove Tollerz   Ulla Rune 
 Annette Hedlund  Bente Eklund 
 Gunilla Klar   Anna-Rita Johnsson 
 Lisbeth Kedjevåg  Göran Elgh 
 Anneli Olin   Åke Samuelsson 
 Margareta Färnström  Majsan Olsson 
 Per-Olof Olsson  Ronny Arvidsson 
 Birgitta Arvidsson  Karin Tollerz 
 Bengt Petersson  Inge Isaksson 
 Jan-Åke Hansson  Bo Jarnvall 
 Ingegerg Andersson  Bengt Pettersson 
 

 
§1  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
  Ja 
 
§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,  Britt-Marie Samuelsson och Lene 
 Linde. 
 
 §5 Val av justeringspersoner, som jämte ordföranden skall justera 
 mötesprotokollet, tillika rösträknare. 
 Lennart Malm och Per-Anders Andersson. 
 
§6 DFHR styrelsens och Sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser samt 
 resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 
 Ordförande Britt-Marie Samuelsson 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 Britt-Marie Samuelsson.  
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Resultat- och balansräkningar visas på stora duken, och Bengt Petersson berättar om 
detta. 
 
§7 Revisorernas berättelse över DFHR styrelsens och sektionsstyrelsernas 
 förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 
 Revisorernas berättelse läses upp av ordförande Britt-Marie Samuelsson, 
 då ingen av revisorerna är närvarande på mötet. 
 
§8  Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§9 Fastställande av medlems och kursavgifter. 
 Frågan tas upp om medlems och kursavgiften kan fastställas, och den 
 godkändes. Medlems och kursavgiften förblir oförändrad. 
 
§10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande 
 verksamhetsåret. 
 Verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret läses upp av 
 ordförande Britt-Marie Samuelsson. Verksamhetsplanen blir godkänd.  

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

§11 Förslag till utökning av föreningsstyrelsen i DFHR med 1 ledamot och 2 
 suppleanter. 
                        Förslaget tas upp för diskussion. Förslaget till utökning av styrelsen med 1                    
 ledamot och 2 suppleanter godkänns. 
 
§12 Val av. 

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

a)            Kassör i DFHR styrelse för en tid av 2 år. 
Bengt Pettersson blev omvald. 

 
a)     4 ledamöter i DFHR styrelse för en tid av 2 år. 

Lene Linde och Per-Olof Palhagen blev omvalda. Nyvalda ledamöter blev 
Åke Samuelsson och Carina Magnusson.  

 
b)     4 suppleanter i DFHR styrelse med för dem fastställd turordning för en 
  tid av 1 år. 
 Viveca Syrén blev omvald. Nyvalda suppleanter blev Anna-Rita Johnsson  
 och Helga Flohr. 
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c)     Minst 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara  
  sammankallande, för en tid av 1 år. 

Bente Eklund och Håkan Ivarsson blev omvalda men man ber också om 
hjälp att hitta en tredje person som kan tänkas vara med i 
valberedningen. 
 

d)     Beslut om erforderligt antal ombud i DSF o SBDSF-möten. 
 Ordförande Britt-Marie Samuelsson, representant Svenska 
 Danssportförbundet samt Smålands Blekinge 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. 
 I squaredance sektionen blev Karina Landgren, Jan-Åke Hanssson, Anneli 
 Terenius och Micael Hultgren omvalda. 
 I folkdans sektionen blev Sonja Persson, Rune Persson och Jan Serrander 
 omvalda. 
 I gille och gammeldans sektionen blev Carina Magnusson och Hans-
 Christer Hansson omvalda. 
 Bus sektionen ligger vilande. 
 Round dance sektionen ligger vilande. 
 60+ sektionen blev Rune Persson, Sture Larsson och Malte Henriksson 
 omvalda. 
 I moderna sektionen blev Per-Anders Andersson omvald. Nyvald ledamot 
 blev Mona Svantesson. 
 I line dance sektionen blev Annika Brunell omvald. 
 Valberedningen, omval. Ja. 
  
f)     1 revisorer på 2 år samt en suppleant för 1 år DFHR.  
 Kenneth Johansson blev omvald som revisor. Lisa Nicklasson blev omvald som 
 suppleant. 
 

§13 Övriga frågor  
Ove Tollerz har skickat en skrivelse till ordförande som han berättar om på mötet. 
Detta diskuteras även.  
1. Behålla flera medlemmar.  
Vi måste hjälpas åt att hitta nya dansledare till de olika kurserna. Många av 
nybörjarkurserna slås ihop med fortsättningen för att folk ska fortsätta. 
 
2. Hjälp till dem som inte hänger med i alla danserna.  
Kanske att någon i sektionerna kan hjälpa till med att skaffa fram studiemedel. Kan väl 
ligga lite i sektionernas egna intresse att se till att detta behov tillgodoses. I vissa 
kurser talar man om var på t ex nätet man kan hitta detta. Man kanske kan ta upp 
detta på sektionsmötena. 
 
 



PROTOKOLL    2014-02-08  4/4 
3. Hamboringen på Facebook.  
Ordförande talar om att man går in på facebook och skriver olika inlägg som 
privatperson. Ordföranden har heller ingen skyldighet att skriva på facebook. 
  
4. Rekrytering till Folkdanslaget.  
Ove berättar lite hur han tänker kring detta. Att man kanske inte behöver ha 
folkdräkterna i uppvisningslaget, utan istället kanske har möjlighet att använda kläder 
som är enfärgade. Han menade inte att man skulle ta bort folkdräkterna helt, men att 
det finns en valmöjlighet att inte behöva ha en folkdräkt. Det kanske skrämmer bort 
folk från folkdansen att de behöver ha en sådan dräkt när man ska vara med på 
uppvisningar. 
Bengt Pettersson säger att han tycker att man ska rekrytera dem som vill ha dräkterna, 
att man ska behålla folkdanslaget som det är med folkdräkterna.  
Frågan har diskuterats tidigare. Man kan inte kräva att folk ska köpa dessa dräkter, 
men att dessa folkdräkter liksom hör till folkdansen.  
Frågan uppkommer om inte föreningen kan köpa in dräkter som man kan få låna till 
uppvisningar. Men det har inte föreningen någon möjlighet att göra. 
Om man har ett uppvisningslag så kan det vara snyggt om man har kläder som passar 
för det man dansar, säger ordförande. 
 
 

 

§14 Avtackning 
Göran Elgh avgår från styrelsen och avtackas med blomma och presentkort. 
Birgitta Skoog avgår styrelsen och får presentkort hemskickat då hon inte är 
närvarande på mötet. 
Eve Strand avgår från moderna och får presentkort hemskickat då han inte är 
närvarande på mötet. 
  
§14 Avslutning 
Mötet förklaras avslutat av ordförande Britt-Marie Samuelsson. 
Vid protokollet 
 
 
     
Lene Linde, sekr 
 
Justeras    Justeras  
 
 
 
 
Britt-Marie Samuelsson    Lennart Malm 
Ordf 
 
 



 
    Per-Anders Andersson 
 


