
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED HÄLSINGLANDS IDROTTSHISTORISKA 

SÄLLSKAP DEN 18 FEBRUARI 2016 PÅ GLYSISVALLEN, HUDISVALL. 

Närvarande vid årsmötet totalt 25 medlemmar: Erik Wiger, Järvsö, Owe Flodin, 
Korskrogen, Harry Enestig, Bollnäs, Conny Forsell och Erik Halvarsson, Växbo, Sune 
Nordh, Söderhamn, Lars Hedlund, Norrala, Erling Strandberg, Bergsjö, Lennart Lundin, 
Iggesund.  

Leif Styrman, Anders Skoglund, Ingvar Thuresson, Roland Dahlberg, Jarl Karén, Håkan 
Persson, Leif Norell, Hans Strömberg, Lars Gösta Larsson, Leif Flodin, Per Ivar Mohlin, Lars 
Andersson, Dan Grad, Göran Bodin, Roland Olsson, Jan Hamrén, samtliga Hudiksvall. 

 

§ 1.  Mötets öppnande 

Ordförande Erik Wiger öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. 

§ 2.  Parentation      

Parentation över de under året avlidna styrelsemedlemmarna Kjell Lundberg och Torsten 
Modin. 

§ 3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande väljs Roland Dahlberg och till sekreterare Harry Enestig. 

§ 4.   Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera 
protokollet. 

Väljs Leif Styrman som justeringsman. 

§ 5.   Godkännande av dagordningen för årsmötet. 

Godkänner mötet dagordningen. 

§ 6.   Fråga om årsmötets stadgeenliga tillkännagivande. 

Mötet förklaras behörigen utlyst. 

§ 7.   Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

Ordförande Erik Wiger föredrar den skriftliga verksamhetsberättelsen med tillägget att ett 
idrottscafé även anordnats i Loos, vilket inte framgår av skriften. 

Kassören Owe Flodin föredrar förvaltningsberättelsen. Av redovisningen framgår att det till 
årsmötets disposition finns en behållning på 59 454,72 kronor. 

Styrelsen föreslår att hela behållningen överföres i ny räkning. 

Årsmötet beslutar att med godkännande lägga verksamhets- och förvaltningsberättelsen 
till handlingarna. 

§ 8.   Föredragning av revisionsberättelsen. 

Sällskapets revisor Ingvar Thuresson redogör för revisionsberättelsen och tillstyrker att 
resultat- och balansräkning fastställes och att behållningen överförs i ny räkning. 

§ 9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  



Med stöd av revisionsberättelsen beviljar årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för den tid 
revisionen omfattar.    

§ 10. Fastställande av årsavgifter för medlemskap i HIHS. 

På förslag från styrelsen beslutar årsmötet att avgiften behålles oförändrad, dvs. 100 kr för 
enskild medlem, 200 kr för förening och 500 kr för idrottsförbund, kommuner, etc. 

§ 11.  Fastställande av arvoden och ersättningar. 

Enligt beslut vid fjolårets årsmöte bestämdes att de arvoden, som tidigare betalats ut till 
styrelsemedlemmar, slopades. I stället fick medlemmar, som haft utlägg i samband med 
verksamhet som berört Sällskapet, ersättning via faktura till kassören.   

Kassören Owe Flodin förslår att detta även ska gälla framledes. 

Årsmötet beslutar enligt Flodins förslag. 

§ 12.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. 

Verksamhetsplanen presenteras av Erik Wiger. Där förväntas bl.a.                                                            

- en ökning av såväl föreningar som enskilda medlemmar                                                         
- aktiva grupper i samtliga kommuner                                                                                     
- besök i minst sex föreningar och en studieresa. 

Kassören Owe Flodin redovisar förslag till en budget, som baseras på 2015 års resultat. 

Såväl verksamhetsplanen som förslaget till budget antas av årsmötet. 

§ 13.  Styrelseförslag och medlemsmotioner. 

Inga förslag eller motioner finns tillhanda. 

§ 14.  Meddelande om mottagare av Sällskapets ”Forskarpris”. 

Priset för 2015 har tilldelats Olle Noren, Ljusdal, för hans forskning kring idrottsplatser. 

§ 15.  Val av styrelseordförande för en tid av ett år. 

Årsmötet beslutar att omvälja Erik Wiger. 

§ 16.  Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år. 

(Leif Styrman, Conny Forsell och Harry Enestig kvarstår ytterligare ett år.) 

För en tid av två år väljer årsmötet Owe Flodin, Korskrogen, Erling Strandberg, Bergsjö 
och Sune Nordh, Söderhamn. 

§ 17.  Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 

Till suppleanter för ett år väljer årsmötet Lars Hedlund, Norrala och Göran Strömbom, 
Hudiksvall. 

§ 18.  Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år. 

Årsmötet beslutar att omvälja Ingvar Thuresson som revisor och Tore Tjärnberg som 
suppleant. 

§ 19.  Val av ledamöter till valberedningen. 



Till valberedningen väljer årsmötet Lars Andersson, Hudiksvall och Hans-Ola Larsson, 
Njutånger. 

Årsmötet överlämnar till styrelsen att tillsätta ytterligare en ledamot. 

§ 20.  Beslut om firmatecknare, internetbehörighet, dispositionsrätt och bankkort. 

Årsmötet beslutar att ordföranden Erik Wiger och kassören Owe Flodin var för sig tilldelas: 

Behörighet att teckna föreningen hos myndigheter, post och banker, såsom 
företagsanvändare obegränsad behörighet för Internetbank, rätt att öppna och 
disponera erforderliga konton samt rätt att erhålla varsitt bank/kreditkort kopplat till 
föreningens konton.  

§ 21.  Övriga frågor. 

# 1 Ordföranden Erik Wiger redovisar kortfattat om resan till Finnkampen i Tammerfors, dit 
Sällskapet förhandsbokat 30 platser. 

# 2 Han berörde också problemet med förstörda böcker och handlingar i kommunhusets 
bibliotek i Ljusdal, på grund av den anlagda branden. Det är oklart huruvida viktiga 
handlingar som berör idrottslig verksamhet i Ljusdals och Nordanstigs kommuner är 
förstörda. Enligt uppgift har Ljusdals kommun fört bort böckerna för att tillsammans med 
expertis söka restaurera det som är möjligt.  

Ordföranden kommer att försöka följa detta arbete, för att sedan kunna redovisa resultatet 
i styrelsen.  

# 3 Lars Gösta Larsson tog upp vilka möjligheter det finns för att förbättra tidskriften 
Idrottsminnen. Det gäller inte speciellt för innehållet, utan mera för skriftens utseende, 
design, sidlayout, teckensnitt, etc.  

Erik Wiger, som är ansvarig för skriften, anser att en av orsakerna beror på den program-
vara, en gratisversion, som man använder sig av. Han bedömer att byte till ett nytt 
redigeringsprogram kan bli för kostsamt. 

Efter en längre diskussion beslutar årsmötet att tillsätta en grupp till stöd för arbetet med 
Idrottsminnen.  

I gruppen ingår Lars-Gösta Larsson, Lars Hedlund, Anders Skoglund, Leif Flodin, Håkan 
Persson och Conny Forsell. 

§ 22.  Avslutning. 

Årsmötet avslutas av mötesordföranden Roland Dahlberg.   

 

Vid protokollet                             Ordförande                         Justeringsman 

 

……………………………….      ……………………………        ……………………………….. 

Harry Enestig                             Roland Dahlberg                    Leif Styrman                                                                                            

                                 


