HALLANDSIDROTTENS VETERANER
Plusgiro 430 47 94-3

Protokoll fört vid årsmöte med
Hallandsidrottens Veteraner – GULDKLUBBEN
Lördagen den 6 april 2019 på Varbergs Stadshotell, Varberg
§ 1

Mötets öppnande – parentation.
Ordförande Göte Arvidsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.
Årsmötet inleddes med en parentation över
Lars Dymne, Halmstad - Jan Jönsson, Falkenberg - Tore Thorsson, Varberg
som lämnat oss i saknad under det gångna verksamhetsåret.

§ 2

Närvaro – upprop.
Bengt Andersson, Märta Antonsson, Göte Arvidsson, Hans Erik Bengtsson,
Elmer Karlsson, Elly Svensson, Roland Svensson, Bengt-Åke Torhall,
Lars G Wirdheim och Thomas Ljungman
Åhörare: Eivor Karlsson och Errol Flysjö
(Föredragshållare från Varbergs Idrotthistoriska Förening)
Röstlängden fastställdes till 10 medlemmar.

§ 3

Dagordningens fastställande.
Förslagen dagordning godkändes,

§ 4

Val av ordförande för mötet.
Göte Arvidsson valdes till ordförande för mötet.

§ 5

Val av sekreterare för mötet.
Thomas Ljungman valdes till sekreterare för årsmötet

§ 6

Val av justeringsman att utöver ordförande justera dagens protokoll.
Bengt Andersson och Bengt-Åke Torhall valdes att jämte ordförande justera
dagens protokoll

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Berättelsen har sänts ut till samtliga medlemmar i Guldklubben i samband med
kallelsen. Efter följande justeringar
sida 4 Uppvaktningar på högtidsdagar
Jan Enarsson
Stråvalla
75 år
sida 4 Bortgångna medlemmar
även Tore Thorsson, Varberg har under verksamhetsåret lämnat oss
sida 11 Förkortningar
BT = Bordtennis

HALLANDSIDROTTENS VETERANER
Plusgiro 430 47 94-3
Då inget i övrigt fanns att tillföra berättelsen lades den med godkännande till
handlingarna.
§ 8

Kassarapport och revisorernas berättelse.
Årets kassarapport återfanns i verksamhetsberättelsen (sida 6) och redogjordes
av Elly Svensson.
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
Thomas Ljungman läste upp Revisionsberättelsen, som avslutades med:.
Granskningen har inte gett någon anledning till anmärkning.
Revisorn föreslog att full ansvarsfrihet beviljas för styrelsen för den tid
revisionen avser.

§ 9

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Årsmötet valde att i likhet med revisorn bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret

§ 10

Fastställande av medlemsavgiften för 2020.
Fastställdes att vara oförändad, 100 kr även under 2020

§ 11

Val av ordförande för 2019.
Valberedningens förslag: Omval av Göte Arvidsson
Årsmötet valde med acklamation Göte Arvidsson som ordförande för 2019

§ 12

Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.
Valberedningens förslag: Omval av Elly Svensson och Thomas Ljungman.
Årsmötet valde Elly Svensson och Thomas Ljungman som ledamöter för
2019-2020

§ 13

Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
Valberedningens förslag: Omval av Jan Enarsson och Lars-Hugo Larsson
Årsmötet valde Jan Enarsson och Lars-Hugo Larsson till styrelsesuppleanter
för 2019

§ 14

Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år.
Valberedningens förslag: Omval av Lars Erik Carlsson och Lars-Göran Persson
Årsmötet valde Lars Erik Carlsson som revisor och Lars-Göran Persson som
revisorsuppleant för 2019
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§ 15

Val av valberedning för en tid av ett år.
Årsmötet omvalde Kenneth Karlsson, som sammankallande i valberedningen
och Hans-Erik Bengtsson att ingå i årets valberedning.

§ 16

Motioner.
Inga motioner hade inkommit

§ 17

Övrigt.
I samband med Hallands Idrottsförbunds Årsstämma tidigare i dag utsågs
Rebecka Warefeldt, Tofta GIF till Guldklubbens Stipendiat 2018.
Förutom Stipendiet på 3.000 kr erhöll Rebecka Diplom och Blommor
Priset utdelades av Bengt Andersson.
Märta Antonsson uppmärksammade det rekordlåga antalet närvarande vid
dagens årsmöte.
Alla var överens om att något bör/måste göras.
Antalet närvarande på årsmötet kan ev påverkas om vi förlägger det på annan tid
i samband med ”egen” aktivitet.
Stadgarna säger: hållas före utgång av april månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer (som regel i samband med HIFs förbundsstämma).
Medlem i Guldklubben,
här följer vi gällande regelverk, men våra stadgarna säger också att
”annan framstående idrottsledare” kan beviljas inträde efter förslag från
styrelsen eller medlem och beslut på årsmötet.
Vi Hallands Idrottsförbund och Guldklubben) måste arbeta för att föreningarna
i Halland får ut information om Idrottsutmärkelser från Hallands Idrottsförbund
och Guldklubben. Målsättningen måste vara att på sikt vända trenden och få fler
medlemmar på vårt årsmöte och i Guldklubben.
Här satte ordförande streck vad gäller detta inlägg.
Bengt-Åke Torhall passade på att framföra en hälsning från föreningens äldsta
medlem (snart 100 år) Axel Ahlfors.

§ 18

Avslutning.
Göte Arvidsson tackade för förtroendet att även under 2019
få leda Guldklubben och förklarade därefter årsmötet för avslutat
och hälsade därefter Errol Flysjö,
Varbergs Idrottshistoriska förenings ordförande välkommen att inför
Årsmöte hålla föredraget ”Varbergs Idrottshistoriska Förening berättar”
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Varbergs Stadshotell, Varberg som ovan

Thomas Ljungman,
vald mötessekreterare

Göte Arvidsson
vald mötesordförande

Bengt Andersson
vald justeringsman

Bengt-Åke Torhall
vald justeringsman

