Tisdagen 26 februari 2019 höll
Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap
årsmöte i Glysishallen Hudiksvall
Ordförande Lars Hedlund hälsar 28 mötesdeltagare varmt välkomna, ger en kort men
informativ redogörelse om HIHS. Därefter förklarar Lars mötet öppnat och påkallar en
tyst minut samt tänder två ljus för att hedra minnet av tidigare styrelseledamöterna
Ragnar Sundberg ,Hudiksvall och Olle Hedgren, Söderhamn, vilka har lämnat oss
under 2018.
Rolf Krohn valdes till ordförande för mötet och Anders Skoglund fick förtroendet att
upprätta dagens mötesprotokoll. Protokollet skall justeras av Dan Grad.
Dagordningen, inbjudan, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelserna
presenterades och lades till handlingarna med mötets godkännande.
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.
Medlemsavgifterna bestämdes bli oförändrade, 100;- för enskild medlem, 200;- för
föreningar och 300;- för förbund, företag och kommuner.
Ersättning för utförda tjänster och milersättning beslutades bli oförändrade.
Inga medlemsmotioner hade inlämnats, däremot föreslog
styrelsen att sällskapets stadgar skulle revideras på vissa
punkter, vilket även blev mötets beslut. Stadgarna finns att
rekvirera genom styrelsens försorg.
Sällskapets "Forskarpris" utdelades till Anders Skoglund,
för hans engagerade arbete med bl.a. hemsidan och
sällskapets arkiv i Glysishallen.
Lars Hedlund, Norrala valdes till sällskapets
styrelseordförande, på 1 år.
Anders Skoglund

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Leif Styrman, Hudiksvall och nyval skedde
på Anders Skoglund, Hudiksvall och Olle Nilsson Sträng, Bollnäs, alla på 2 år.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Erik Wiger, Järvsö och nyvaldes Ulf Gylén, Bollnäs
på 2 år.
Revisor Ingvar Thuresson, Hudiksvall och suppleanten Tore Tjärnberg, Hudiksvall
omvaldes på 1 år.
Lars Andersson Hudiksvall och Jan-Erik Flink, Bollnäs omvaldes som ledamöter i
valberedningen och nyval skedde på Anders Svensson, Söderhamn, alla på 1 år.
Beslutas att rätten att teckna firman i bank, annan penninginrättning eller myndighet
samt full behörighet till internetbanken, full dispositionsrätt och rätt uttaga bank- eller
kreditkort kopplat till sällskapets bankkonton tilldelas ordförande och kassören var för
sig.

Conny Forsell

Hans Ola Larsson

Med varsin blombukett och Hälsingebock avtackades Conny Forsell, Växbo och
Hans Ola Larsson, Njutånger för långa och trogna tjänster samt Harry Enestig,
Bollnäs och Göran Strömbom, Hudiksvall kommer att avtackas vid senare tillfällen.

Lars Hedlund tackar för förtroendet att få leda HIHS under kommande verksamhetsår
och Rolf Krohn tackar för förtroendet att få leda dagens årsmöte.

Rolf Krohn, Hudiksvall avtackas för hans utmärkta
sätt att leda dagens möte.
Rolf får också en blomsterkvast och HIHS speciella
gåva Hälsingebocken.

Nedtecknat av Owe Flodin och foton av Leif Flodin.

