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Hammerdals IF:s årsmöte 14 april 2021 
(pga. pandemin blev årsmötet inställt 2020) 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Fråga om mötet är behörigt utlyst 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare samt fastställande av röstlängd 

5. Sektionernas verksamhetsberättelser 

6. Styrelsens verksamhets– och förvaltningsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Medlemsavgift 2021 

10. Inkomna förslag och motioner 

11. Val av ordförande för en tid av 1 år 

12. Val av 2 ledamöter för en tid av 2 år 

13. Val av 3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år 

14. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år 

15. Val av valberedningskommitté 

16. Val av sektionsstyrelser 

17. Val av klubbvärdinnor 

18. Nya frågor 

19. Avslutning 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Föreningen är en ideell idrottsförening vars syfte är att verka i enlighet med idrottens 

mål och inriktning. 

Definition 

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller 

uppnå tävlingsresultat. 

Mål och inriktning 

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som 

socialt och kulturellt avseende. 

Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och 

kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och 

ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika 

värde. 

Händelser under räkenskapsåret   

Föreningen har under året haft 483 betalande medlemmar. Styrelsen har haft 10 

protokollförda möten. Inga styrelsearvoden har utgått till styrelsen. 

Personal 

Föreningen har haft 3 anställda under året.  
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Resultaträkning 2019 2018 

Föreningens intäkter 
Bingo, lotterier, försäljning m m 1 019 373 1 057 495 

Reklam, sponsring 174 244 201 577 

Aktivitetsstöd 109 275 103 269 

Medlemsavgifter 70 800 74 250 

Bidrag verksamhet 561 115 374 996 

Summa föreningens intäkter 1 934 807 1 811 587 

   

Föreningens kostnader 

Idrottsaktiviteter -293 345 -432 271 

Övriga förenings kostnader -513 387 -470 425 

Personalkostnader -373 895 -316 073 

Anläggningskostnader -530 111 -330 327 

Administrationskostnader -203 033 -155 068 

Summa föreningens kostnader -1 913 771 -1 704 164 

   

Rörelseresultat 21 036 107 423 

   

Finansiella poster 

Ränteintäkter 7 9 

Räntekostnader -85 -109 

Summa finansiella poster -78 -100 

   

Årets resultat 20 958 107 323 
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Balansräkning 2019 2018 

Anläggningstillgångar 
Inventarier 18 333 23 333 

Aktier och andelar 790 800 790 800 

Summa anläggningstillgångar 809 133 814 133 

   

Omsättningstillgångar  

Lager HIF-prylar 32 180 38 195 

Summa varulager m.m. 32 180 38 195 

   

Kundfordringar 5 306 14 306 

Övriga fordringar 5 446 2 844 

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 162 595 159 725 

Summa kortfristiga fordringar 173 347 176 875 

   

Kassa och bank 1 583 643 1 341 368 

Summa omsättningstillgångar 1 789 170 1 556 438 

Summa tillgångar 2 598 303 2 370 571 

   

Eget kapital och skulder  

Eget kapital 2 175 294 2 067 971 

Årets resultat 20 958 107 323 

Summa eget kapital 2 196 252 2 175 294 

   

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 125 113 62 334 

Skatteskulder 14 474 11 802 

Övriga skulder 56 402 39 683 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 206 062 81 458 

Summa kortfristiga skulder 402 051 195 277 

Summa eget kapital och skulder 2 598 303 2 370 571 
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Noter 

   
Materiella anläggningstillgångar   

Nedan finns anskaffningsvärden och nyttjandeperioder angivna för företagets materiella 

anläggningstillgångar 

 Anskaffningsvärde Avskrivningstid 

Inventarier, verktyg och installationer 292 314 kr 5–10 år 

 

Finansiella anläggningstillgångar 

Nedan finns anskaffningsvärden angivna för föreningens finansiella anläggningstillgångar 

   

Aktier och andelar 790 800 kr  

 

 

Hammerdals IF:s styrelse 

Joakim Danielsson Marlene Blixt 

Styrelseordförande 

 

Camilla Odelberg Tina Lundholm 

 

Marit Öhrberg Nytomt 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsmötet i Hammerdals Idrottsförening, org.nr 892000–1065.<  

Rapport om årsredovisningen 

Vi har granskat årsredovisningen för Hammerdals Idrottsförening. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 

bedömer är nödvändig för upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar  

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har 

utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen 

för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter.  

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 

annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 

bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 

revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 

årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 

som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också 

en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 

av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 

övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för våra uttalanden. 

Uttalanden  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 

resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat– och balansräkningen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för 

Hammerdals Idrottsförening för räkenskapsåret 2019-01-01–2019-12-31  

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår 

revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 

att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.   

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för vårt uttalande.  

Uttalanden 

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens 

stadgar. 

Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.  

Hammerdal 2020-04-23 

 

Örjan Österud    Eva Stjernström  
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Ännu ett år att lägga till handlingarna. Vi slapp såväl översvämningar, inbrott och 

rekordvärme, men ersattes istället av en räcka andra bekymmer. Vi har tvingats 

renovera ett fuktskadat kansli och åtgärda ett åldrande och slitet avlopp. Listan är för 

övrigt lång över vad som behöver åtgärdas på våra anläggningar och det är lätt att känna 

sig luttrad och nedslagen över det, men det finns så klart drösvis med positiva händelser 

jag hellre fokuserar på. Det faktum att vår idrottsverksamhet tuffar på i oförtruten takt är 

ett exempel på det och vår förenings styrka. Vi har en oerhörd bredd i alla aktiviteter 

som HIF erbjuder – stor som liten, gammal som ung, idrott som kultur/nöje – ja, listan 

kan göras lång! Det är därifrån jag hämtar min drivkraft.  

 

Joakim Danielsson 

Ordförande 
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BINGO 

Kommittéstyrelsen har bestått av: 

• Joakim Danielsson, Inger Jönsson, Kjell Österholm 

Bingon har även under 2019 inbringat vinst som går oavkortat till Hammerdals IF. 

Storbingo var det under hela juli månad med 20 000 kr som högsta vinst. Mest 

välbesökta bingon var Joelbingon.  

Det har totalt sett genomförts 26 bingotillfällen under året på tisdagskvällar mellan den 

16 april och 8 oktober. Det här året testade vi med hembakt fikabröd vilket blev 

uppskattat. 

Bingokommittén vill tacka alla funktionärer, spelare och personal för deras arbete under 

det gångna året.  

BORDTENNIS 

Pga. dåligt intresse blev bordtennisverksamheten avslutad under säsongen. Därför 

diskuterades det om att avsluta Bordtennissektionen vid nästa årsmöte. 

 

FOTBOLL 

Fotbollssektionen har bestått av: 

• Karolina Jonasson (sammankallande) Tomas Hedin och Roger Larsson 

Fotboll herrlag 

Förra årets pojklag P03–05 fick genomgå en snabb förvandling till ett herrlag. Ett 

mycket ungt lag med några riktigt gamla spelare fick försvara Hammerdals färger i div 

6 norra. I stort sett varje match fanns minst en uppsättning far och son på 

laguppställningen. Det var ett tappert gäng som kämpade sig igenom matcherna trots att 

motståndet i allmänhet var både äldre och mer erfarna. Förhoppningsvis så kommer vi 

även kommande säsong spela med ett herrlag i fotboll. 

Tomas Hedin 
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Futsal/fotboll 06/07 

Har kört både inomhus och utomhus. Inne 5 på planen och ute första säsongen med 9 

mot 9. Eftersom 03–05 blev upplösta och delvis blev ett herrlag fick vi förmånen att få 

med oss ett gäng 05:or som hade vanan inne att spela 9 mot 9 och hjälpte de yngre 

igång på ett bra sätt. Laget hade en bra säsong mot tidigare tunga år och ser fram emot 

att förhoppningsvis få en bra säsong även i år. Inomhussäsongen fick ett abrupt slut och 

nu ser vi fram emot att snön försvinner och vi får komma ut och träna i gröngräset. 

Roger Larsson & Lars Nilsson Lagförälder Karolina Jonasson 

08/09 

Ett gäng med både tjejer & killar som spelade sin andra säsong 7 mot 7. En kämpig 

säsong. Tränade 2 gånger i veckan från maj till början av september med ett kort 

semesteruppehåll i juli. Tror på ytterligare en säsong i samma serie bara gräset kommer 

fram. 

Ingrid Millestu & Ronny Hemmingsson Lagförälder Karolina Jonasson 

10/11 

Vi har tränat en gång i veckan och deltagit i ÖFK-ligan Pojkar 9, där det var 4 st. 

sammandrag. 

Började säsongen med 18 st. på träningen, men slutade med ca. 13 st pojkar på 

träningarna och dessa var födda mellan 2009-2012. 

Jonas Strömstedt & Ronny Hemmingsson Lagförälder Magnus Strömberg 

Fotbollsskolan 

Fotbollsskolan 2019 gick av stapeln v 25 med ca 65 pigga glada barn i åldrarna 6–14 år. 

Vi höll till på Svartvikens IP och vädret var varierande. Våra unga fotbollsledare gjorde 

ett fantastiskt jobb.  
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GYMNASTIK 

Gymnastiksektionen har bestått av: 

• Helen Löfgren–Larsson (sammankallande) Susanne Söderman och Emma 

Hemmingsson.  

Barngympa och Plaskis 

Tyvärr har både barngympan och plaskis legat nere hela året. Vi får helt enkelt inte tag 

på några ledare till dessa aktiviteter, vilket är mycket tråkigt. En person har anmält 

intresse men vill inte vara ensam ansvarig. 

Träning för barn åk 3–6 

En varierande träning med bl.a. lekar, dans, hinderbanor och styrkeövningar med både 

kroppen och redskap. Vi har även fått prova på yoga med Wanna och tränat volter med 

gymnaster. Vi håller till på sporthallen måndagar klockan 18–19. Det brukar vara upp 

till 15 deltagare. Ledare är Emma Hemmingsson och Karolina Holmqvist. 

Trupp gymnastik 

Det har under året varit runt 18 gymnaster som tränat trupp gymnastik tillsammans med 

oss, en grupp med barn mellan 6 och 10 år. Vi har mestadels tränat på grunder så som 

kullerbytta, hjuling och andra lättare övningar. Meningen är nu att vi ska använda 

grundera för att kunna göra nya och svårare övningar. Vi har lekt en del och ibland haft 

lekträningar för att bryta av lite från gympan. De redskap vi använt oss av har varit 

airtrack och trampett. Ibland bygger vi även egna redskap med mattor, bänkar, hopprep 

och plintar. Ledare är Thilde Jonsson, Linnéa Bengtsson och Hanna Mårtensson. 
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Vattengymnastiken  

Vattengympa är en träningsform som är skonsam mot kroppen eftersom belastningen 

blir mycket låg i vattnet, vilket gör att den passar för alla. Under 2019 har passet stått 

utan ledare men några damer har tagit på sig ansvaret att se till att det träning ändå, 

bland annat Anna–Lena Wik. Mycket bra! Men högt på önskelistan står att någon tar på 

sig det roliga uppdraget att vara vattengympa–ledare. 

Motionsstyrketräning 

Det här gänget fortsätter att vara gymnastikens största grupp. Vi brukar vara mellan 25 

och 35 stycken nästan varje gång, superkul! Passet är enkelt att anpassa utifrån varje 

deltagares egen förmåga, så alla kan vara med. Vi värmer upp med en enkel 

uppvärmning och det är inte så noga vad vi gör utan att vi gör något så vi väcker och 

värmer kroppen. Sen tränar vi nästan bara styrka och vi tar hjälp av viktstänger och 

gummiband. Ibland varierar vi med att köra stationer med olika konditions– och 

styrkeövningar. Ledare: Helen Löfgren–Larsson 

EFIT  

Effektiv Funktionell Intensiv Träning är ett pass som alla kan vara med på men det kan 

göras ganska intensivt för den som gillar utmaningar. Passet kan vara en utmaning både 

styrke– och konditionsmässigt om man vill. Vi gör olika saker varje gång, så ingen av 

deltagarna vet innan hur dagens pass ser ut. När övriga verksamheter gjorde sommarlov 

fortsatte vi att träna EFIT ute under flera veckor vilket är helt underbart. Ledare Helen 

Löfgren–Larsson. 
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Seniorträning 

Seniorträning har hållits i danslokalen på Medborgarhuset på tisdagar våren 2019. Det 

finns många rapporter idag som visar att det går att bromsa åldrandet och behålla ett 

gott minne genom fysisk aktivitet. Äldre personer svarar bra på träning och det är 

viktigt att träna för att hålla sig i form och minska antalet fallolyckor. Vår gruppträning 

har varit utan hopp men med fokus på styrka, rörlighet och balans och nivån har 

anpassats till gruppdeltagarna. I snitt har vi varit 10 deltagare och vi har haft 13 

träningstillfällen under våren. När hösten skulle starta fanns ingen som kunde ta på sig 

uppdraget som ledare så aktiviteten får vila ett tag. Ledare har varit Elisabet Persson och 

Britt–Katrin Nilsson. 

Step–up 

Efter några års uppehåll startade vi upp step–up träningen igen. Jag tänkte att vi kunde 

prova igen då det var flera som efterfrågade steppen igen och som var sugen på att 

träna. Det visade sig att det var ganska många som tyckte det var roligt börja igen. Vi 

har kört hösten 2019 och det har varit i genomsnitt 12–16 st på varje träning. Roligt att 

tillägga är att det även är killar med på träningen. Det har aldrig inträffat tidigare under 

de år jag haft step–up. Så vi kör på, alla är välkomna! /Susanne Söderman 

Vi vill tacka våra ledare för det fina jobb ni gör och ett stort tack till alla 

entusiastiska deltagare som dyker upp på våra aktiviteter. Vi är stolta över att ha en 

bred verksamhet som får så många att vilja röra på sig i någon form. Vi hälsar också nya 

deltagare välkomna att prova på våra aktiviteter! 

Gymnastiksektionen 
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INNEBANDY 

Innebandysektionen har bestått av: 

• Thomas Blomqvist (sammankallande), Lena L–Blomqvist, Anders Stjernström 

samt Jenny Grip. 

Våren 2019 hade vi 3 tränande lag och ett motionslag. Knattelaget bestående av barn 

födda 2011–2013 spelade inget seriespel. Lag 08/09 spelade seriespel liksom lag 03/05. 

Vårsäsongen gick bra för 08/09-laget och avslutades med en mycket uppskattad cup i 

Umeå. 03/05-laget kämpade på bra under våren och avslutade därefter sitt seriespel. 

Hösten 2019 tränade 2 lag samt ett motionslag. Det mindre laget (11/13) hade 

fortfarande inte börjat med något seriespel men har prövat på genom att spela en 

träningsmatch mot Strömsund. Det äldre laget (08/09) spelade fortsatt i Division 4 och 

gjorde en bra första halva av säsongen. 

Båda lagen har också haft olika övningar i den värdegrund HIF arbetat fram, något som 

vi även fortsatt framåt kommer jobba vidare med. 

Lena Ljungren-Blomqvist 
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SKIDOR 

Skidsektionen har bestått av: 

• Joakim Danielsson (sammankallande), Elisabeth Modigh–Risberg, Kent 

Danielsson  

Den här vintern hade vi motionsträningar på tisdagar, precis som vi haft de senaste åren 

där Elisabeth och Kent varit ledare. Planen var att starta upp verksamheten före jul, men 

vädrets makter ville inte så starten blev en bit in i januari. Tyvärr sjönk deltagarantalet 

något den här vintern i jämförelse med tidigare år.  

I övrigt åker Joakim som vanligt runt på tävlingar i länet och tar tid. Den här vintern 

blev det ett tiotal uppdrag. 

BMX & SKATE 

BMX&Skate sektionen har bestått av: 

• Agnes färdvall (sammankallande) Daniel Paulsson, Janine Hautamäki–Nordin och 

Martin Nordin 

I våras hade vi en städdag där undertecknad, Daniel, Signe, Janine, Martin, Ailo, Jamie 

och Milo deltog. Robert och Rickard och deras mamma Christina var också med. Inga 

övriga deltog. Vi har även köpt in 4st. springcyklar och hade en prova–på–dag där vi 

även grillade. Det kom 2 barn och deras mamma. 

Vi har även under året planterat och gjort fint på lekparken.  

Agnes Färdvall 
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FRIIDROTT 

Friidrottssektionen har bestått av: 

• Camilla B Odelberg (sammankallande) Emma Hemmingsson och Karolina 

Jonasson.  

Under våren –19 startade Emma, Karolina och Camilla upp friidrotten igen efter att 

sektionen har legat vilande några år. Ny sand till längdhoppsgropen köptes in. 

Träningarna var under sommaren, med uppehåll under några veckor i juli månad, för 

barn i åldrarna 6 år – uppåt. De första träningarna var det många nyfikna barn som kom 

och ville prova på, närmare 30 st. Av dessa 30 var det ca 20 som fortsatte träna hela 

sommaren. Vi delade upp barnen i två olika grupper efter gemensam uppvärmning, en 

yngre grupp för de barn som var ca 6–9 år och en grupp bestod av de barn som var ca 

10–12 år. Vi provade på löpning, längdhopp, höjdhopp, kast med liten boll för de yngre 

barnen, spjut och diskus för de äldre barnen. Som avslutning fick barnen prova på en 

liten trekamp. De yngre hade 60 m, kast med liten boll och längdhopp. De äldre hade 60 

m, höjdhopp och spjut. Sedan delades diplom ut med gemensam fika. 

En uppskattad avslutning på en uppskattad sommar. 

Camilla B Odelberg 
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JOELMÄSSAN 

Kommittéstyrelsen har bestått av:  

• Susanne Söderman (sammankallande), Deanne Edin, Sara Söderman, Joakim 

Danielsson, Lars–Michael Olofsson, och Jon Nilsson 

 

Precis som under tidigare år inleddes Joelmässans aktiviteter med ett veteranskoterrally 

på Ångelstjärn i mars. Totalt deltog ca 80 veteranskotrar i snöyran tillsammans med ca 

100 modernare skotrar i följe.   

I juni genomfördes mopperallyt för fjärde året med gott om deltagande fordon.  

Lördag–onsdag 10–14 augusti var det dags för årets uppvärmningsvecka. På 

programmet stod kubbturnering, Joelmilen, Joelloppis med 50-talet loppisar, 

Joelschack, Joelboule, bingo och avslutningsvis ett musikquiz som återigen lockade stor 

publik till Kusdalen. Det tråkiga detta år var att Joelmilen tvingades ställa in på grund 

av att Offerdals SK valt att arrangera en terrängtävling samma dag som Joelmilen och 

konkurrerade ut vår tävling. 

Joelmässan arrangerades den 16–18 augusti där vi återigen vädermässigt hade otur med 

en regnig lördag.  

Joelfredagen startades för andra året med Joelkrigaren. I år deltog 44 deltagare i 

hinderbanan inför en stor publik. På scenen senare på kvällen stod sedan Patrik 

Isaksson.  

Lördagen bjöd på ett fullspäckat schema med tivoli, knallar, entusiastträff, 

veteranskotertävling på sjön, gräsklipparpulling och en flyguppvisning. Joeltåget körde 

vidare på den kortare bansträckningen eftersom Trafikverket tidigare avslagit den 

ordinarie rutten längs E45. Trots regn blev dagen lyckad med rekordmånga inlösta, ca 

1200, och avrundades med Annika Jankells talkshow på seneftermiddagen. 

Lördagskvällen bjöd sedan på dans till Eloge och på stora scen spelade Sky High.  

Söndagen genomfördes även i år på Svartviken där Bredbytrollen startade upp dagen 

med en teateruppvisning. Joeltrampet lockade därefter knappa 20-talet deltagare i mulet, 

men uppehållande väder. Precis som ifjol avslutades Joelmässan med en spektakulär 

korvätartävling. 

Mässan lockade totalt sett ungefär lika många besökare som det brukar vara, trots ännu 

ett år med regn.  

Under julmånaden tändes belysning genom byn och ett tomtesmyg genomfördes på 

Hembygdsgården. 
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Ett STORT TACK riktas som vanligt till alla funktionärer och hjälpsamma människor 

som gjort det möjligt att vi tillsammans kan arrangera ett så lyckat och traditionsfyllt 

evenemang som Joelmässan! Tack också till alla sponsorer, besökare och alla som visat 

intresse! 

 

 

 

Ma råkes 14–15–16 

augusti 2020! 
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Sammanställning av sektionernas verksamhet under 2019 enligt 

redovisad närvaro för statligt och kommunalt bidrag. 

 2019 2018 

BMX/Skate 0 0 

Bordtennis 1 15 

Fotboll 188 188 

Friidrott 12 0 

Gymnastik 70 89 

Innebandy 101 137 

Skidor 0 0 

 372 429 
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