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Årsmöte 
Tid: Lördag den 14 februari kl 15.00  
Plats: Danssmedjan 1 
Närvarande: Britt-Marie Samuelsson, ordf Lene Linde, sekreterare 
 Annette Hedlund  Eva Melkerson 
 Bente Eklund   Monica Carlsson 
 Ulla Rune   Ewa Ullstrand 
 Gunilla Klar   Susanne Jönsson Lindström 
 Anna-Rita Johnsson  Maria Karlsson 
 Ingmar Albinsson  Lisbeth Kedjevåg 
 Lennart Malm   Jörgen Holm 
 Birgitta Linnersjö  Bengt Pettersson 
 Per-Olof Palhagen  Viveca Syrén 
 J.Å Hansson   Anneli Terenius 
 Ulla-Britt Karlsson  Anna Andersson 
 Ove Tollertz   Birgitta Arvidsson 
 Majsan Olsson  Ronny Arvidsson  
 Per-Olof Olsson  Carina Magnusson 
 Håkan Ivarsson  Ingegerd Andersson 
 Åke Samuelsson  Birgitta Lanner 
 
 
§1  Årsmötets öppnande. 
 Ordförande Britt-Marie Samuelsson öppnar mötet. 
 
§2  Parentation. 
 Det hölls en tyst minut för dem som har lämnat oss under årets gång. 
 
§3  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
  Ja 
 
§4  Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 Ja  
 
§5 Fastställande av dagordningen. 
 Ja 
 
§6 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 Sittande ordförande och sekreterare,  Britt-Marie Samuelsson och Lene 
 Linde. 
 
 §7 Val av justeringspersoner, som jämte ordföranden skall justera 
 mötesprotokollet, tillika rösträknare. 
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 Ove Tollerz och Lennart Malm. 
 
§8 DFHR styrelsens och Sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser samt 
 resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 
 Britt-Marie Samuelsson berättar om DFHR styrelsens och    
 sektionstyrelsernas verksamhetsberättelser. Bengt Pettersson berättar 
 och visar på filmduken om resultat- och balansräkningar. Detta finns även 
 i pärmar att läsa för den som är intresserad.  
 
 
§9 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. 
 
§10  Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§11 Fastställande av medlems och kursavgifter. 
 Frågan tas upp om medlems och kursavgiften kan fastställas, och den 
 godkändes. Medlems och kursavgiften förblir oförändrad. 
 
§12 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.  

 
§13 Val av. 

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

a)            Ordförande i DFHR styrelse för en tid av 2 år. 
 Britt-Marie Samuelsson valdes om som orförande. 

 
b)     1 ledamot i DFHR styrelse för en tid av 2 år. 

Anette Hedlund valdes om.  
 
c)     3 suppleanter i DFHR styrelse med för dem fastställd turordning för en 
 tid av 1 år. 
 Maud Lexhagen, Anna-Rita Johnsson omvaldes och nyvald suppleant är 
 Maria Karlsson. 
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d)     Minst 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara  
 sammankallande, för en tid av 1 år. 

Bente Eklund och Håkan Ivarsson blev omvalda och nyvald ledamot blir 
Susanne Jönsson Lindström. 
 

e)     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.   
 
f)     Val av sektionsstyrelser och kommittéer för en tid av 2 år. 
 I square dance sektionen blev Bo Jarnvall och Jan-Åke Hansson omvalda. 

I folkdans sektionen blev K-G Johansson omvald. Nyvald ledamot blev 
Helen Agnesson. 
I 60+ sektionen blev Birgitta Larsson och Ulla-Britt Olsson omvalda. 
I moderna sektionen blev Patrik Andersson och Ann-Charlott Heideman 
omvalda. 
I line dance sektionen blev Lisen Brixvi och Anette Hedlund omvalda. 

 Bus sektionen ligger vilande. 
 Round dance sektionen ligger vilande. 
  
g)     1 revisorer på 2 år samt en suppleant för 1 år DFHR.  
 Stig Olsson blev omvald som revisor. Nyvald revisor blev Ronny Arvidsson. 
 

§13 Övriga frågor  
 Ändring av stadgarna. Ordförande Britt-Marie Samuelsson läser upp 
 ändringarna som skall göras i stadgarna. Godkännande av detta ska sedan 
 ske på årsmötet 2016, se bilaga 1. 

Mer information på Höstmötet 2015. 
Bente Eklund ber om att sammankallande från varje sektion ska träffas 
med valberedningen för att det ska bli lättare att få in nytt folk på de 
olika posterna när detta behövs. 
 

§14 Avtackning av jubilarer och funktionärer  
 Avtackning av avgående från de olika posterna är: 

Eva Melkerson, lövmarknadsansvarig. 
 Jan Serrander, folkdans. 
 Rune Persson, folkdans. 
 Malte Henriksson. 60+ gruppen 
 Helga Floohr, styrelsen. 
 Jubilarer, funktionärer som avtackades: 
 Ulla-Britt Olsson, 20 år. 
 Maud Lexhagen, 20 år. 
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 Ingmar Albinsson, 10 år. 
 Birgitta Larsson, 10 år. 
 Anette Hedlund, 10 år. 
 
§14 Avslutning 
 
Mötet förklaras avslutat av ordförande Britt-Marie Samuelsson. 
 
 
Vid protokollet 
 
     
Lene Linde, sekr 
 
Justeras      Justeras  
 
 
Britt-Marie Samuelsson                                      Ove Tollertz 
Ordf 
 
 
 
 
 
 
Lennart Malm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 
§ 1: 
Medlem intages i föreningen  av Dansföreningen Hamboringen (DFHR) styrelse efter 
ansökan, som skall vara åtföljd av (inträdesavgift) medlemsavgift, om sådan avgift 
fastställts av Årsmötet. 
§ 2: 
Medlem som inte har betalat årsavgift under två ett verksamhetsår, får anses ha 
begärt sitt utträde ur föreningen. 
§ 3: 
(Förenings)Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att 
medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat  
föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens 
intressen. 
§ 4: 
 
Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av 
(organ) styrelse inom föreningen. Medlem har inte rätt till del av föreningens 
behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 
 
§ 5: 
(Medlemskort eller liknande får inte utlånas eller överlåtas.) 
§ 6: 
Medlem har rätt att deltaga i föreningens dans och idrottsliga verksamhet under de 
former som är vedertagna inom idrottsrörelsen (och på samma villkor som gäller för  
övriga medlemmar.) Vid tävlingsdans representeras föreningen under namnet 
DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN, förkortat DFHR. Medlem får inte deltaga i tävling 
eller uppvisning utan medgivande av DFHR styrelse eller, om denna så bestämt, av ev 
sektionsstyrelse. (för tävlings dans.) 
§ 8: 
DFHR styrelse består av ordförande, kassör och (5) 7 övriga ledamöter samt  önskvärt 2 
suppleanter. 
§ 9: 
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, (vilken enligt 
den mellan suppleanterna) i den ordningen de är invalda (bestämda ordningen står i 
tur), som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästföljande Årsmöte. 
§ 25: 
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
ordförande vid mötet, om (han) denne är röstberättigad. 
§ 28: 
 
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundet:s RF:s stadgar och övriga föreskrifter 
och anvisningar samt vederbörande Special idrottsförfundet:s/ Svenska 
danssportförbundet SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning 
utfärdade föreskrifter. 
 


