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Hej och välkomna till ett nytt verksamhetsår och en ny danstermin.  

Välkomna tillbaka efter ett välbehövligt dansuppehåll. Nu hoppas jag att alla är danssugna 
och väljer att som en trevlig och oslagbar motionsform börja dansa igen. Vad kan slå dans 
som motionsaktivitet efter alla helgernas frossande i god mat mm? Som jag ser det, ingen!  
Vad har vi då framför oss? Jo, till att börja med ett årsmöte den 7 februari. Jag vädjar till dig 
att noga tänka över och ställa upp i mån du kan, när valberedningen kommer med 
förfrågningar. Det är viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken om vi ska få den här fina 
föreningen att fortleva och fungera. 
Som en följd av höstens utbildningsdag har styrelsen initierat en översyn av Hamboringens 
organisation. Till vår hjälp kommer vi att ha studenter från Blekinge Tekniska Högskola 
(BTH). Ett första möte, för att informera studenterna om våra önskemål, kommer att äga rum 
den 27 januari. Vad vill vi då? Hur ska organisationen se ut? Den nuvarande 
organisationsformen är ca 25 år gammal och har kanske blivit lite utslätad och inte riktigt up 
to date . Ska vi i fortsättningen vara organiserade i sektioner? Vad åligger i så fall sektionerna 
och vad åligger styrelsen? Ansvarsfördelningar Vilka dansformer ska vi satsa på? En bred 
förening som vi är nu eller en smal med få discipliner? Ni ser att det är många frågor som 
kräver svar.  
Vidare fyller Hamboringen 30 år i år. Styrelsen har i budgetförslaget avsatt medel till ett 
jubiléum och frågan om hur vi ska fira och när, kommer att tas upp på årsmötet.  
Fr o m  vårterminen 2009 har vi ingen dansverksamhet kvar på Gullberna. Vi har endast ett 
kansli/förråd och det kommer vi att avveckla så snart som möjligt. 
Vad gäller lokalfrågan har vi försökt samla ihop de olika dansdisciplinerna på ett och samma 
ställe. Gammaldans/Gille är i Nättraby FH, Squaredance och Latin är i Torskors. Bugg och 
Linedance är i Annebo. Det är bara Rounddance som är dels i Torskors och dels i Nättraby 
FH. Givetvis har vi kvar grupperna i Jämjö FH, Tonårsbugg och Gillesdans på tisdagar. 
Vidare träffas 60+gruppen i Torskors på onsdagar och sång- och danslekar har sin verksamhet 
i Lyckeby Medborgarhus. Vi har också hittat en ny danslokal, Musiksalen tillhörande 
Karlskrona stadsförsamling, på Södra Kungsgatan på Trossö. Här kommer folkdanslaget att 
ha sina träningar.  
För att få en stor förening som Hamboringen att fungera krävs ekonomiska resurser och god 
ekonomisk planering. En stor post i vår ekonomi är lokalhyrorna. Som ni ser ovan har vi en 
hel del lokaler att betala för. En avgörande inkomstpost är våra kursavgifter. Jag vädjar därför 
till er alla att snarast betala in kursavgifterna. Inbetalningskort finns med i denna försändelse. 
Med dessa ord vill jag hälsa er varmt välkomna till en ny danstermin! 
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