Hallands Friidrottsförbund
Protokoll från Hallands Friidrottsförbunds årsmöte lördag den 3 mars 2018
Plats: Tresteget, Trönninge, Varberg
6 personer närvarande:
Varbergs GIF:
Peder Bengtsson
Falkenbergs IK: Lars Egerstad, Birgit Nielsen, Håkan Johansson
IFK Halmstad:
Jonny Lingstam
Laholms IF:
Johan Ludvigsson
1)

HFIF:s ordförande Jonny Lingstam inledde årsmötet och röstlängden fastställdes till 5 röstberättigade.

2)

Val av mötesfunktionärer:
a) Till mötesordförande valdes Jonny Lingstam.
b) Till mötessekreterare valdes Birgit Nielsen.
c) Till protokolljusterare valdes Håkan Johansson och Johan Ludvigsson.
d) Till rösträknare valdes Håkan Johansson och Johan Ludvigsson.

3)

Mötet befanns vara behörigen utlyst genom mail till alla klubbar samt info på HFIF:s hemsida.

4)

Föredragningslistan fastställdes.

5)

Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste verksamhetsåret:
a) Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet, efter några små justeringar.
b) Årsredovisningen godkändes av mötet.
c) Revisionsberättelsen förelåg inte. Revisorerna har fått materialet, HFIF:s ordförande hämtar revisionsberättelsen
senare dags datum. Mötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen, med förbehåll för revisorernas godkännande.

6)

Mötet beviljade HFIF-styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, med förbehåll att revisionsberättelsen är OK.

7)

Behandling av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsåret:
a) Handlingsplan 2018: Förslaget som styrelsen la fram under föreningsträffen strax innan årsmötet, godkändes med
ett tillägg ”Hur får vi fler i åldern 16-35 år att bli engagerad i friidrott”.
Föreslogs att styrelsen får i uppdrag att anpassa och publicera planen, och under 2018 arbeta utifrån denna.
b) Styrelsens förslag:
Uppdatera regler för distriktsmästerskap: 11-årsklassen tas bort, 13-årsklassen yngsta klass.
IDM-grenar/klasser: 4x200m tas bort från 15-årsklassen och 4x200m läggs till vid 13-årsklassen.
Tillägg som togs fram vid föreningsträffen innan årsmötet:
19-årsklass läggs till i samtliga grenar vid IDM.
Viktkast läggs till i klasserna 15-17-19-seniorer-veteraner vid IDM.
Styrelsens förslag med tillägg från föreningsträffen godkändes av årsmötet.
c) Inkomna motioner: Inga.
d) Budgetförslaget för 2018 har arbetats fram av styrelsen 2017, men det inkom inte till mötet. Ordf. presenterade
budgetförslaget muntligt i stora drag, endast smärre justeringar har gjorts jämfört med föregående år. Årsmötet
beslutade att godkänna budgetförslaget med förbehåll att det i huvudsak liknar förra årets budget och är i balans.

8)

Serviceavgiften för 2019 fastställdes att vara oförändrad: Föreningar med en röst 700 kr/år, två röster 1000 kr/år.

9)

Val av ordförande i HFIF: Till ordförande i HFIF för ett år omvaldes Jonny Lingstam, IFK Halmstad.

10)

Till ledamot för två år omvaldes Jan-Olof Johansson, Falkenbergs IK
Till ledamot för två år nyvaldes Bengt Svensson, IF Rigor
Fyllnadsval efter Marie Gunnarsson för ett år nyvaldes Johan Ludvigsson, Laholms IF
Kvar ett år är Per-Åke Skagersten, Varbergs GIF

11)

Till revisor för ett år omvaldes Sven-Ivar Jögård och till suppleant omvaldes Göran Lückander, Varbergs GIF.

12)

Till valberedning för ett år utser styrelserna i IF Rigor, Varbergs GIF, Rydö ASK, Falkenbergs IK, IFK Halmstad och
Laholms IF vardera en representant. Till ordförande i valberedningen valdes Anders Svensson, IFK Halmstad.

13)

Till ombud på SFIF:s årsmöte i Eskilstuna 24-25 mars 2018 valdes Jonny Lingstam.
Hallands distrikt har tre röster. Jonny anmäler 2 mera och uppmanar klubbarna att nominera.
Inställningen är att HFIF vid motionerna röstar enligt SFIF:s yttrande.

14)

Till ombud på HIF och SISU:s årsmöte i Tylösand 7 april 2018 valdes Jonny Lingstam. Hallands distrikt har två röster.
Klubbarna uppmanas att nominera en mera.

15)

Mötet avslutades av Jonny Lingstam, som tackade för förtroendet att leda mötet.
2017 års utmärkelser delades ut strax innan årsmötet inleddes: (Endast Tilde Johansson på plats).
Hallands Eldsjäl:
Peter Ek, IFK Halmstad
Japanpriset:
Tilde Johansson -01, Falkenbergs IK.
Ungdomspris Pojke 15-18 år: Anton Andersson -00, Varbergs GIF.
Ungdomspris Flicka 15-18 år: Kajsa Kellergren -01, IFK Halmstad.
Blommor skickades till Marie Gunnarsson, Laholms IF, med tack för hennes tre år i styrelsen.
Tack till Ulrike Feldhusen, Falkenbergs IK, som har skött ekonomin under året.
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