Medlemsnytt 1-2020
Ordförande har ordet

Detta får bli vårt första Medlemsnytt, som med förhoppningsvis kan bli fler och därmed
förhoppningsvis blir vi en aktivare förening där ni som medlemmar skall få tycka till.
I samband med vårt årsmöte hade vi bjudit in representant från RF-SISU Skånes
Guldklubb för att få ta del i deras sätt att marknadsföra sin förening och hur de når
ut till sina medlemmar. Ett sätt är att de sammanställer Medlemsnytt (1-4 ggr/år) och
då via mail.
Med ett uppdaterat medlemsregister (mailadress) kommer styrelse att få ut mer information
om vår verksamhet. Fick du Medlemsnytt 1-2020 med mail är allt OK, om inte
meddela denna till Thomas Ljungman 076-846 54 58 thomas.ljungman@telia.com
I övrigt hoppas vi att i likhet med Skåne kunna återfinnas på distriktets (RF-SISU Hallands)
Webbsida

Guldklubben (finns här på RF-SISU Hallands Webbsida)

Guldklubben är en ideell förening som erbjuder medlemskap åt alla
som fått RF-SISU Hallands förtjänsttecken i guld.
Guldklubben skapar gemenskap för erfarna halländska idrottsledare.
Utöver att erbjuda mötesplatser och gemenskap delar Guldklubben årligen
ut ett stipendium till en halländsk ungdomsledare.
Vill du veta mer?

Kontakta Guldklubbens ordförande, Göte Arvidsson, tel: 070-720 17 97
Förtjänsttecken i guld för idrottsledare

Halländska idrottsledare (förtroendevalda) kan erhålla
RF-SISU Hallands förtjänsttecken i guld med frikort, efter arbete i
specialidrottsdistriktsförbunds eller idrottsförenings styrelse.
Förtjänsttecknet är distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s
högsta utmärkelse. Förtjänsttecknet ska därför innehålla följande kriterier:
Kriterier: Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som tidigare erhållit utmärkelser enligt
respektive DF:s bestämmelser och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse
och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i
förening under minst 25 år.
Vårt Medlemsnytt kommer att finnas på RF-SISU Hallands webbkarta Guldklubben
där vi förhoppningsvis skall kunna ha det senaste årens dokument från Styrelsemöte och
Årsmöte, Stadgar och Medlemsnytt mm
Guldklubbens årsmöte var fastställt till den 28 mars i samband med
RF-SISU Hallands Årsstämma, som dessvärre fick ställas in p.g.av CORONA
Inför vårt Årsmöte var Elly Svensson och Thomas Ljungman var valda för 2020
och Lars-Hugo Larsson meddelat att han inte att ställer för omval 2020 .
Valberedningen hade inför årsmötet kommit till att Edward Kowalkowski
ersätter Lars-Hugo Larsson som styrelsesuppleant och därmed kommer
Guldklubbens styrelse fram till nästkommande årsmöte ha följande utseende:.
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning

Göte Arvidsson
Bengt Andersson
Elly Svensson
Thomas Ljungman
Bengt-Åke Torhall
Jan Enarsson och Edward Kowalkowski
Lars-Erik Carlsson
Lars-Göran Persson
Kenneth Karlsson (sammankallande) och Hans-Erik Bengtsson

Guldklubben fick i samband med RF-SISU Hallands årsstämma den 28 mars
5 nya medlemmar då följande erhöll RF-SISU Hallands Högsta Utmärkelse
och därmed medlemskap i

GULDKLUBBEN
Ulf Hammarlund
(Halmstad OK, I 16 IF, Försvarsutbildarna Halmstad, Hallands Mångkampsförbund och
Halland-Skånes MångkampsFörbund)

Mikael Hansson
(Varbergs BoIS, Hallands Fotbolls- och Svenska FotbollsFörbundet)

Leif Nilsson
(Hylte/Halmstad Volley,Sydsvenska VolleybollFörbundet och
Serieföreningen Svensk Elitvolleyboll)

Mats Tellqvist
(Halmstad OK, I 16 IF, Hallands Orienteringsförbund, Hallands Mångkampsförbund,
Halland-Skånes Mångkampsförbund och Svenska Mångkampsförbundet)

Jarl Wallefors
(Getinge TK, I 16 IF, Halmstad Garnisons IF och Hallands Tennisförbund)
Ledare hedras med förtjänsttecken
och ett led i detta är att Guldklubben erbjuder medlemskap
åt alla RF-förtjänstteckenmottagare, bosatta i Halland.
Vilket betyder att nedanstående ledare kommer att erbjudas
medlemskap i Guldklubben Halland:
Nr 3932
Nr 4119
Nr 4134
Nr 4509
Nr 4513
Nr 4523
Nr 4581

Bengt Johansson, Halmstad
Susanne Erlandsson, Haverdal
Irene Henriksson, Vinberg
Lars-Inge Alm, Laholm
Anders Andersson, Väröbacka
Cristel Brorsson, Halmstad
Mats Olsson, Grimeton

Handboll
Fotboll
Bowling
Fotboll
Dragkamp
Fotboll
Fotboll

Därmed kan vi avsluta vårt första MEDLEMSNYTT
I slutet av juli månad
Göte Arvidsson / Ordförande
Thomas Ljungman / Sekreterare

