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Protokoll  fört  vid  årsstämma  med  Smålands

Idrottshistoriska  Sällskap  lördagen  den  23 april

2022  iÅby  Tjuredas  Klubbstuga.

Närvarande:  33 deltagande  medleminar

Vid  protokollet:  Bodil  Fager  Bergquist

% 1 Mötets öppnande
Sällskapets  ordförande  Jan-Åke  Dellberg  hälsar  deltagarna  välkomna  till  det,

33:e  årsmötet.

% 2 Parentation över avlidna medlemmar sedan förra årsmötet
Parentation  hålls  för  de 26 medlemmar  som  avlidit  sedan  förra  årsmföet.

Ragnar  Karlsson,  Jönköping,  född  1927

Lars-Olof  Yngvesson,  Bottnaryd,  född  1933

Gunnar  Utterberg,  Mölltorp,  född  1942

Bertil  Bohinan,  Sävsjö,  född  1929

Gert  Järkelid,  Kalmar,  född  1938

Torsten  Ask,  Värnamo,  född  1937

Bo  Lönnblad,  Växjö.  född  1937

Lars-Olof  Atterling,  Habo,  född  1934

Kjell  Johansson,  Taberg,  född  1940

Lars-Göran  Gustavsson,  Vetlanda,  född  1943

Waldo  Whiteman,  Linköping,  född  1930

Nils-Bertil  Nevrup,  Ähnhult,  född  1926

Hans  Andersson,  Jönköping,  född  1942

Arnold  Bäck,  Jönköping,  född  1937

Lars  Möllberg,  Vetlanda,  född  1935

Idolf  Sandahl,  Anneberg,  född  1920

Åke  Johansson,  Gnosjö,  född  1925

Rolf  von  Otter,  Gränna,  född  1930

Bertil  Palmer  Jonsson,  Jönköping,  född  l932

Rune  Alm,  Falköping,  född  1932

Sigvard  Mauritzon,Taberg,  född  1939

Stig  Hagehed,  Växjö,  född  1939

Tomas  Zakrisson,  Jönköping,  född  1941

Lars  Rehnström,  Växjö,  född  1941



Jan-Erik  Svensson,  Värnamo,  född  1950,

Lars-Åke  Adolfsson,  Vetlanda,  född  1939

% 3 Fastställande  av röstlängd
Beslutas  faststä]la  röstlängden,  33 röstberättigade  medlemmar,  en1igt

närvarolista,  bilaga  ltill  protokollet.

Bifogas  endast  originalprotokollet.

4 Förs}ag  till  dagordning

Mötet  fastställer  föreslagen  dagordning  för  årsstämman.

% 5 Godkännande  av kallelsen till  årsmötet
Kallelsen  till  årsstämman,  har  skickats  ut i samband  med  medlemsinatrikelns

utsändande  i februari  månad..  Dessutom  har  kallelsen  tillsammans  med  övriga

handlingar  funnits  tillgängliga  på vår  hemsida,  sedan  i mitten  av april.

Kallelsen  till  årstnötet  godkänttes.

% 6 Val av ordförande  för mötet
Till  mötesordfijrande  utses  Gunnar  Berginan,  Huskvarna,  bl.a.

styrelseledamot  i RF-SISU  Småland

% 7 Val av sekreterare  för mötet
Till  sekreterare  för  årsmötet  utses  Bodil  Fager  Bergquist,  Alstermo.

% 8 Val av två justeringsmän  tillika  rösträknare
Till  justerare  att  jämte  mötesordförande  justera  dagens  protokoH  samt  ti1lika

rösträkriare  utses  Gert  Johansson,Växjö  och  Bengt.7ohansson,  Växjö.

% 9. Styrelsens verksamhetsberättelse  och ekonomisk berättelse för
verksamhetsåret  2021

Ola  Henriksson  ger  en kort  redogörelse  för  Sällskapets  verksamhets-  och

ekonomiska  berättelse.

Kan  konstateras  att  vårt  medlemsantal  fortsätter  att sjunka.

Kan  även  konstateras  att  årets  överskott  blir  14.  184  kronor.

Bilaga  2 till  origina1protokollet.

Årsstämnian  godkännerföredragntngen  OC/I besMar  mgga verksamhets-
oc1i ekonomiska  berättelsen  rned  godkännande  till  1iandlingarna.

% IO Revisorernas berättelse
Revisorernas  berättelse  föredras  av sekreteraren  och  godkännes  därefter  av

årsstämman.

Bilaga  3 till  origina1protokollet.

% ll  Fastställande av balansräkning
Årsstämman  fastställer  ba]ansräkningen  och  beslutar  enligt  styrelsens  förslag

att det  samlade  överskott  överförs  iny  räkning.

Bilaga  4 till  originalprotoko1let.

% 12 Fråga om ansvarsfrihet  för styrelsen
Årsstämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevi5a styrelsen
ansvarsfrihet  för  det  gångna  verksamhetsåret.



% 13 Förslag till  arbetsplan och budget för  verksamhetsåret  2022
Ola  Henriksson  redogör  för  styrelsens  förslag  till  arbetsplan  och  budget  för  år

2022.  Ola  Henriksson  hoppas  på ett bättre  verksamhetsår  då vi nu lyckats

klara  av förhoppningsvis  pandemin.

Årsstämman  godkänner  den presenterade  arbetsplanen  och budgeten  som är

budgeterad  till  underskott  på 16.500  kr.

Bilaga  5 och 6 till  originalprotokollet.

% 14 Medlemsavgifter  för år 2023
Årsstämman  beslutar  enligt  styrelsens  förslag  om oförändrade  årsavgifter  för

år 2023,  enligt  följande.

Enskild  medlem  lOO kronor.

Föreningar/SDF  150 kronor.

Företag/myndigheter  300 kronor.

% 15 Val av ordförande
På förslag  från  valberediiingen  beslutar  årsstämman  för  en tid  av  ett år.

erföälligt  att till  ordförande  för  sällskapet  omvälja  Jan-Åke  Dellberg,  Växjö,

% 16 Val av tre styrelseledamöter
På förslag  från  valberedningen  beslutar  årsmötet  att på två  år omvälja

Håkan  Danielsson  och Björn  Forsell,  samt  nyval  två  år av Yvonne  Lagrel].

Kvarstående  lår:  Bodil  Fager  Bergquist,  Siv  Bergander  och  Bernt  Israelsson.

% 17 Val av redaktionskommitt6
På förslag  från valberedningen  beslutar  årsmötet  omval  för  en tid  av ett år av

Magnus  Widell,  Habo,  ordförande,  Sven  Elofsson,  Växjö,  Kåre  Boberg,

Vaggeryd,  Ingvar  Gunnarsson,  Högsby  samt  nyval  av Ola  Nettertröm,  Växjö

till  redaktionskommitt6.

% 18 Val av valberedning
Årsmötet  beslutar  omval  för  en tid  av ett år av Owe  Svensson,  Tjureda,

sammankallande  och Anders  Källström,  Nässjö  till  valberedning.

% 19 Val av revisorer  och revisorssuppleant
Årsmötet beslutar  omval  för  entid  av ett  år av Dan  Andersson,

Skuini'neslövsstrand  samt  Mats  Jangefors,  Huskvarna,  samt  omval  av

Dag  Thulin,  Jönköping,  till  revisorssuppleant.

% 20 Val av hedersledamot
På förslag  från  Valberedningen  föreslås  att välj  avgående  ledamoten

Ola  Henriksson  till  hedersledamot  för  Idrottshistoriska  sällskapet.

Årsmötet beslutar  att med  acklamation  välja  Ola  Henriksson  till

heders]edamot.

% 21 Inga propositioner  eller motioner  föreligger.

% 22 Övriga  frågor
- Owe  Svensson  riktar  ett speciellt  tack  till  redaktionskommitt6n  med  Magnus

Widell  som sammanhållande  för  de mycket  innehållsrika  och intressanta

medlemsblad  som  producerats  under  det  gångna  året.



-Mötesordföranden  infon'nerar  om  att Huskvarna  Idrottshistoriska  Förening,

som  han  är ordförande  i, tillsai'nmans  med  Huskvarna  Hembygdsförening

håller  på med  att  inventera  Huskvarnas  idrottsföreningar  från  dåtid  och  till

nutiden  och  både  aktiva  som  ej aktiva.  Föreningarna  ska  presenteras  på

skyltar  i Kruthuset  vid  Kroatorpet  i Huskvarna  och  med  målet  att vara  klart

till  maj  2022.

% 23 Avslutning
Ordförande  tackar  alla  för  ett  väl  genomfört  årsmöte.  Ett  speciellt  tack  riktas

till  Ove  Svensson  för  värdskapet.  Tackar  för  guidningen  av föreningens

Ishall,  presentationen  av föreningens  verksamhet  samt  att årsmötet  fatt

använda  Åby/Tjuredas  klubbstuga  för  årsmötet.  Blommor  överlämnades  till

avgående  sekreterare  Ola  Henriksson,  mötesordförande  Gunnar  Bergi'nan

samt  dagens  värd  Ove  Svensson.

Föreningsordförande  Jan-Åke Dellberg  förklarar  årsmötet  för  avslutat.
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