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Redaktörens spalt.                                                                   
                                                                                                                                                                   
I och med årsmötet beslutades att vår tidning tillsvidare inte skall skickas ut i den version som vi 
varit vana vid. Orsaken är rent ekonomiska. I stället kommer föreningen att informera 
medlemmarna via ett informationsblad, samt via hemsidan. 
Informationsbladet kommer att läggas ut på hemsidan samt i pappersform i lokalen. Den som vill ha 
informationsbladet hemskickat via post, var vänlig meddela kansliet detta. 
Föreningens inriktning är att informationsbladet kommer medlemmarna till del ca 5 ggr/år. 
Två gånger under vårterminen ( efter årsmötet, och innan  kursavslut)  
En gång innan kursstart på hösten. 
2 gånger under höstterminen ( efter kursstart, och innan kursavslut) 
På detta sätt hoppas jag (vi) att kunna förse er med den information som ni behöver.  

I övrigt kan jag meddela att förberedelserna inför Trossöbuggen pågår för fullt, och jag vädjar till 
alla medlemmar att komma och hjälpa till med förberedelser fre 18/4 kl16-20 ca (bära och bygga) 
Lör 19/4 fom kl 08- 16  (entrépersonal, lotteriförsäljare, städpersonal mm) 
Lör 19/4 16- vi är klara, återställning av lokal. 
Vi kommer att hålla till i Idrottshallen. 
                                                            
                                                          J-Å Sam   

Ordförandes spalt.  

Hej alla dansglada  

Först vill jag poängtera hur glad jag är att vi har många, många dansare igång i våra kurser 
den här våren. Vi var rädda för ett stort tapp framför allt i våra buggkurser, men därav blev intet! 
Det är trångt och trevligt i både bugg-och linedancekurserna. Även latinkursen och foxtrotkursen 
har många deltagare. Den i all hast startade Tango och Modern vals är också välbesökt. 
Så också övriga kurser och dansträningar.  

Den över allt annat överskuggande Lokalfrågan  

Tyvärr vet vi inte så mycket mer än vi gjorde för en månad sen på årsmötet. (se årsmötesprotokoll) 
Det vi med säkerhet vet, är att vi är uppsagda från nuvarande lokaler fr o m den 1 september 2008. 
Vi har också fått erbjudande om att hyra gymnastiksalen, filmsalen och Oscarsvärn II till 
ej förändrad hyreskostnad . Om detta sistnämnda är avhängigt av att en friskola ska hyra våra 

lokaler eller ej, vet jag i skrivande stund inte. Som jag uppfattade årsmötet vill föreningen vara 
kvar på Gullberna under tiden som vi letar ett mer permanent lokalalternativ på längre sikt. 
Kungsmarksplan är ett hett alternativ, men vi behöver övervintra på något annat ställe något eller 
ett par år. Möjligheten till ett Dansens Hus i Karlskrona är något vi arbetar på på längre sikt. 
Detta kräver dock samverkan mellan många olika aktörer. Torsdagen den 8 maj kallar styrelsen till 
möte sektioner och kommitteér. Då är även alla intresserade medlemmar välkomna! Vi ska då 
försöka ge information om hur vi löser lokalfrågan till hösten. 
Tid: Tordagen den 8 maj kl 1800. Plats: Föreningslokalen i Gullberna Park. 



Trossödansen, Dansens dag och Bryggdansen  

Nu tar vi rejäla tag och hjälps åt att göra Trossöbuggen till en mycket fin Hamboringstävling! 
Vi har i alla sammanhang ett gott renormé vad det än gäller att arrangera: Danstävling, Bryggdans 
sektionsrelaterade dansträffar mm. Det gäller att leva upp till detta! Vidare pågår träningar inför 
Dansens Dag den 29 april för fullt. Gemensamma träningar för Hamboringen den 14 och 21 april, 
samt genrep i Konserthuset den 27 april. Rykande färska uppgifter om Bryggdansen: Fyra danser 
i juli månad är under planering. Onsdagarna 2,9,16 och 23 juli. Vi får återkomma om dsetta.  

Danshäsningar 
Birgitta Grahm  

Utdrag ur årsmötesprotokoll. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2007. 
Års och kursavgifter beslutades vara oförändrade 
Följande val genomfördes:  

a) Till DFHRs ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år (fyllnadsval) väljs 
Birgitta Grahm. 

b) Till kassör för en tid av 2 år väljs Bengt Pettersson. 
c) Göran Elgh (omval) och Ulf Engman (nyval) väljs som ordinarie styrelseledamöter för en 

tid av 2 år. 
d) Ingegerd Andersson väljs om som suppleant i styrelsen för en tid av 2 år. 
e) Ledamöter till sektionsstyrelserna väljs i enlighet med valberedningens förslag. När det 

gäller Sportdanssektionen väljs Jan-Eric Sjösten, Jan-Åke Samuelsson och Tobias Karlsson 
på 1 år. Dessa tre får i uppdrag att rekonstruera sektionen och komma med förslag på hur 
verksamheten ska fortsätta. 

f) Revisorer och reviorssuppleant väljs i enlighet med valberedningens förslag. 
g) Till ledamöter i valberedningen väljs Åke Grahm som sammankallande och Bente Eklund 

för en tid av 1 år. Valberedningen får i uppdrag av årsmötet att leta rätt på ytterligare två 
ledamöter, en kvinna och en man.  

Vidare informerades om att tidningen (tills vidare) ersätts med informationsblad, 
samt uppdaterad hemsida. 
Information om lokalfrågan 
Att Hembygdensdagsektionen upplöses. 
Att Ninni är uppsagd fom  1/9 pga arbetsbrist. 
Att bryggdansen kommer att genomföras i år igen (4 danskvällar)  

I övrig hänvisas till protokollet som finns i föreningslokalen.  

DANSLEDARUTBILDNING 
Lördagen den 23/2 träffades ca 40 st dansledare och funktionärer i föreningslokalen för  
utbildning i ledarskap. Föreläsare var Håkan Flenhagen som på ett professionellt och säkert sätt 
lotsade oss igenom olika svårigheter som man kan finna som ledare. 
Därefter fick vi lunch, och så en överraskning. Sandra Flournoy dök upp i lokalen, och vi fick alla 
under 1 timmas tid lära oss lite streetdans, detta var svårt men mycket roligt. 
Tack Gunilla med flera för en intressant och rolig lördag. 
                                                                                                                                 J-Å Sam 
Tack för uppvaktningen på min högtidsdag. 
             Rutger Jarlenfors 

 

           Tack alla för uppvaktningen 
                    Anita Olofsson 


