Tisdagen 5 april 2022 höll Hälsinglands Idrottshistoriska
Sällskap, ett lugnt och välordnat årsmöte, under ledning av
mötesordförande Ingvar Thuresson på Järvsöbaden.
Ordförande Lars Hedlund öppnade mötet och hälsade de 12 mötesdeltagarna, som
hörsammat vår inbjudan, varmt välkomna.
Därefter förklarade Lars sällskapets 31:e årsmöte öppnat samt tände ett ljus och
påkallade en tyst minut för att hedra minnet av vår bortgångne hedersledamot
Carl-Fredrik Spansk, sedan överlämnade Lars ordförandeskapet till den enhälligt
valde mötesordföranden Ingvar Thuresson.
Sekreteraren Anders Skoglund fick förtroendet att upprätta dagens mötesprotokoll
vilket skall justeras av Leif Styrman.
Med mötets godkännande lades: inbjudan, dagordningen, verksamhets-,
förvaltnings-, revisionsberättelserna samt budget för 2022 till handlingarna.
Styrelsen beviljades, enhälligt, full ansvarsfrihet för det gångna året.
Beslut togs, i enlighet med styrelsens förslag, om att medlemsavgifterna, ska vara
oförändrade: 150;- för enskild medlem, 250;- för föreningar och klubbar samt 350;för förbund, företag och kommuner.
Sällskapets "Forskarpris", bestående av Hälsingebocken, diplom och blommor, utdelades
till Sune Nordh, för bl.a. hans engagerade forskning om gamla idrottsplatser i alla
Hälsingekommuner.
Till sällskapets styrelseordförande, på 1 år, omvaldes Lars Hedlund, Norrala.
Sune Nordh, Söderhamn, Christer Stridh, Hudiksvall och Owe Flodin, Korskrogen
omvaldes som ordinarie styrelseledamöter, alla på 2 år.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Erik Wiger, Järvsö och Jan-Erik Robertsson,
Edsbyn på 2 år.
Revisorn Ingvar Thuresson, Hudiksvall och suppleanten Tore Tjärnberg, Hudiksvall
omvaldes på 1 år.
Anders Svensson, Söderhamn, Lars Andersson Hudiksvall och Jan-Erik Flink,
Bollnäs omvaldes som ledamöter i valberedningen på 1 år.
Leif Styrman och Erik Wiger fick i uppdrag att undersöka kostnaderna för och möjligheterna att
ordna en medlemsresa till Finnkampen i friidrott.
Beslut togs om att ordföranden och kassören, var för sig, har full rätt att teckna
firman samt full tillgång till internetbehörighet, dispositionsrätt och bankkort.
Innan mötet avslutades med kaffe och bulle överlämnades en blombukett till vardera
Lars Hedlund, Ingvar Thuresson, Sune Nordh och Owe Flodin som tack för deras
engagemang i HIHS.

Ingvar Thuresson tackade för att han hade fått leda dagens möte.
Lars Hedlund tackade för förtroendet att få leda HIHS ytterligare ett verksamhetsår och
meddelade samtidigt att Hälsingeguldet 2021 tilldelas Söderhamns UIF-lag med följande
motivering:
”Hälsingeguldet för 2021 års mest uppmärksammade idrottsprestation, tilldelas
Söderhamns UIF:s bordtennislag. Efter att från sin fjärde plats i grundserien, vinna i
semifinalen mot Spårvägen och sedan segra i finalen mot Halmstad med siffrorna 2–1.
SUIF vann tredje avgörande finalmatchen på bortabord och SM-bucklan fick åka med
hem till Söderhamn.”
Vår förhoppning är att priset kommer att delas ut vid lämpligt tillfälle under våren 2022 av
Henrik Sonerud, Oilquick och Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap.
Nedtecknat av Owe Flodin.

