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Höstmöte 
Tid: Lördag den 18 oktober kl 15.00 – 16.00 
Plats: Danssmedjan 1 
Närvarande: Britt-Marie Samuelsson ordf Lene Linde sekr. 
 Ingmar Albinsson  Ingegärd Andersson 
 Bente Eklund   Håkan Ivarsson 
 Bengt Pettersson  Rune Persson 
 Viveca Syrén   Åke Samuelsson 
 Sonja Persson  Lena Persson  
 Lennart Malm  Ove Tollerz 
 Birgitta Linnersjö  Jörgen Holm  
 Ulla-Britt Karlsson  Ulla Rune 
 Lisbeth Kedjevåg  Eva Brandrup-Wognsen 
 Eivor Svensson  Lennart Niklasson 
 Vivianne Pettersson  Bertil Silverberg 
 Patrik Andersson   
      
§1 Mötets Öppnande 

Ordföranden Britt-Marie Samuelsson öppnade mötet och hälsar alla välkomna. 
Frågan ställs om mötet har varit utlyst på rätt sätt, och det har det. 
 
§2  Val av mötesordförande 
Sittande ordförande Britt-Marie Samuelsson valdes till mötesordförande. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
Sittande sekreterare Lene Linde valdes till mötets sekreterare. 
 
§4 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen kunde fastställas. 
 
§5 Val av 2 st justeringspersoner samt 2 st rösträknare 
Håkan Ivarsson och Vivanne Pettersson. 
 

 §6 Valberedningen har ordet 
Håkan Ivarsson berättar att de ska börja arbeta med att sammanställa vilka som är i tur 
att avgå. Berättar lite om hur det fungerar och ber om att sektionerna själva letar i sina 
grupper efter personer som kan tänkas ställa upp på de olika posterna. 
Det behövs också en ny person till posten för lövmarknaden. 
 
§7 Grupp för terminsavslutningen 
Detta året är det Line Dance som ska vara ansvariga för detta årets gemensamma 
avslutning.  
 
§8 Övriga frågor 



Ove Tollerz frågar om det är någon som verkar för internationella kontakter i 
föreningen, som det står om i stadgarna. Folkdansarna, Gille har haft ett sammarbete 
men inte så ofta längre. Utan det är mer vid större evenemang.  
Britt-Marie Samuelsson berättar att styrelsen har börjat gå igenom stadgarna, de 
ändringar som att göras kommer att börja gälla vid nästa årsmöte.  
Bengt Pettersson berättar att han snart kommer att lämna sitt uppdrag som kassör. 
Och han berättar även det kommer att bli lite ändringar vad det gäller inbetalningen av 
avgiften och i medlemsregistret. Carina Magnusson är den person som kommer att ta 
över efter Bengt, men hon har redan börjat att jobba med Bengt för att komma in i det 
hela. 
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Håkan Ivarsson frågar om det ska vara någon fest nu när Hamboringen fyller 35 år som 
förening, men den allmänna meningen är att vi ska vänta tills föreningen fyller 40 år så 
att vi har lite framförhållning. 
 
§9  Avslutning 
 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet     
Lene Linde, sekr 
 
 
 
Justeras    Justeras  
 
 
 
Britt-Marie Samuelsson   Håkan Ivarsson   
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Vivanne Pettersson 


