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STADGAR. 

Antagna vid årsmöte i Bollnäs, 19 mars 1991, ändrade vid årsmöte 
i Söderhamn, 24 februari 2000, vid årsmöte i Hudiksvall, 2 mars 
2006 samt vid årsmöte i Hudiksvall, 26 februari 2019. 

 

§ 1. Ändamål: 

Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap har till ändamål att väcka 
och underhålla intresset för idrottens bakgrund och utveckling i 
Hälsingland.  
Sällskapet skall, inom sitt verksamhetsområde, vidga och fördjupa 
kännedomen om idrotten som samhällsföreteelse och kulturform 
samt främja studier, information, insamling och arkivering av 
idrottsminnen, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter. 
Sällskapet har som uppgift att informera och erbjuda jubilerande 
idrottsföreningar och SDF stöd och service när det gäller att 
dokumentera den lokala idrottshistorien. 
Sällskapet söker i sin verksamhet samarbete med DF, SISU, Arkiv 
Gävleborg, föreningar och enskilda medlemmar. 

§ 2. Medlemskap: 

Medlemskap erhålls genom anmälan till Sällskapet. Såväl enskild 
person som förening, förbund och institution kan bli medlem. 
Obetald årsavgift 31/12 innebär avslutat medlemskap och utskick 
av Idrottsminnen. 

§ 3. Verksamhets- och räkenskapsår: 

Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret, 
1/1-31/12. 
Sällskapets arbetsår omfattar tiden från ett årsmöte t.o.m. närmast 
följande. 

§ 4. Årsavgifter: 

Sällskapets årsavgifter fastställs av årsmötet. Avgifterna kan 
variera mellan olika medlemskategorier.  
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§ 5. Tidpunkt för årsmötet: 

Sällskapets ordinarie årsmöte ska hållas före utgången av februari 
månad. Inbjudan och dagordning skall bifogas till utskicket av 
Idrottsminnen i december. Via styrelsen ska, senast tre veckor före 
mötet, alla möteshandlingar hållas tillgängliga, för utskick på 
medlems begäran samt på sällskapets hemsida, www.hihs.se 

§ 6. Motioner, rösträtt: 

Medlem kan till årsmöte framlägga motion som inges till styrelsen, 
senast två veckor före årsmötet. 
Beslut vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet. 
Varje närvarande medlem äger en röst. 
Vid lika röstetal avgör den mening som mötesordöranden 
företräder. 

§ 7. Ärenden vid årsmötet: 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Öppnande av mötet med ev. parentation. 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
3. Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte 

mötesordföranden justera protokollet. 
4. Fråga om inbjudan till årsmötet. 
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
6. Revisionsberättelsen. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Fastställande av årsavgifter. 
9. Styrelsens förslag till arbetsplan och budget. 

10. Medlemsmotioner/styrelseförslag. 
11. Val av ordförande för en tid av ett år. 
12. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år. 
13. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 
14. Val av revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 
15. Val av tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år.  
16. Avslutning. 
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§ 8. Styrelse: 

Styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter. Gävleborgs 
Idrottsförbund har rätt att representeras i styrelsen.  
Styrelsen har rätt att utse adjungerade ledamöter. 
Styrelsen är när årsmötet inte är samlat sällskapets beslutande 
organ. 
Styrelsen verkställer årsmötets beslut och svarar för löpande 
ärenden under mandatperioden. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 
kassaförvaltare. 
Styrelsen sammanträder på begäran av ordföranden och är 
beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

§ 9. Protokoll: 

Protokoll skall upprättas vid sällskapets alla sammanträden.  

§ 10. Stadgeändring/upplösning: 

Beslut med 2/3-dels majoritet, vid två årsmöten, krävs för 
stadgeändringar eller upplösning av sällskapet. 
Vid beslut om upplösning skall sällskapets alla ekonomiska och 
materiella tillgångar tillfalla Gävleborgs Idrottsförbund och 
sällskapets dokumentation skall arkiveras hos Arkiv Gävleborg. 
 
Hudiksvall, 26:e februari 2019 

Styrelsen för Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap. 

 
 

 

Lars Hedlund, ordförande Conny Forsell, ledamot 

 
 

 

 

Leif Styrman, vice ordförande Börje Lindblom, ledamot 

 

 

 

Harry Enestig, sekreterare Sune Nordh, ledamot 

 

 

 

Owe Flodin, kassör  
 


