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Närvarande: 

Anders Stjernström, Annika Hjelm, Joakim Danielsson, Tomas Hedin, Marlene Blixt, Tina Lundholm, 

Torbjörn Olofsson, Rigmor Wendle, Inger Jönsson, Fredrik Blixt, Inger Jönsson, Jimmy Striem, Hans 
Elstad, Sven-Erik Granlund. 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Anders Stjernström förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Mötets behöriga utlysning 

Anslag har utfästs via hemsidan och affischer runtom i samhället. Mötet fanns vara behörigt utlyst. 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till årsmötets ordförande valdes Anders Stjernström, till sekreterare valdes Joakim Danielsson. 

§ 4. Val av protokolljusterare jämte valkontrollanter 

Till protokolljusterare valdes  Tina Lundholm. Till valkontrollant valdes Jimmy Striem. 

§ 5. Sektionernas verksamhetsberättelse 

Sektionernas verksamhetsberättelser genomlästes, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning lästes 

igenom. Därefter godkändes och lades berättelsen till handlingarna. 

§ 7. Revisorernas berättelse 

Revisorernas verksamhetsberättelse genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.  

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 9. Medlemsavgift 2018 

För 2018 beslutade mötet att fastställa avgiften till 100 kr för barn, 200 kr för vuxna och 450 kr för familj. 

Det nya förslaget röstades igenom med 9 röster för ändringen och 5 röster emot.  
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§ 10. Till styrelsen inkomna förslag och motioner 

A. Kontroll av ledare mot belastningsregistret.  

Årsmötet beslutade enhälligt att alla barn- och ungdomsledare skall visa utdrag ur 

belastningsregistret.  

B. Antagning av nya stadgar. 

Förslaget av de nya stadgarna genomgicks paragraf för paragraf. Efter några mindre ändringar i 

det bilagda förslaget godkändes det nya stadgedokumentet med en helt enig årsstämma. 

Ändringar är som följande: 

§ 1. Syfte: [Ny mening längst ned i stycket] Hammerdals IF skall i sin verksamhet följa 

Riksidrottsförbundets riktlinjer genom idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund 

Idrotten vill.  

§ 3. Medlemskap. E. Skyldigheter: [Ersätter sista punkten] Medlem är skyldig att uppträda inom 

och som representant för HIF:s verksamhet enligt rådande policy och värdegrund. 

§ 4. Styrelsen: [Tillägg i stycket under punktlistan] Styrelsen ska ha såväl kvinnlig som manlig 

representation. 

§ 6. Ekonomi. D. Nedläggningar och hopslagningar: [Tillägg i slutet av första stycket] Gäller 

inom samma sektion. 

§ 6. Ekonomi. E. Startbidrag ny verksamhet: [Ersätter andra meningen i första stycket] Om en 

vilande sektion övergår till att vara aktiv kan ett startbidrag utbetalas förutsatt att sektionen 

saknar ekonomiska medel. Finns pengar redan på sektionens konto kan storleken på 

startbidraget variera eller utebli då dessa pengar också kan ses som en typ av startbidrag . 

§ 11. Årsmötet. E. Rösträtt: [Tillägg längst ned i stycket] Medlem mås te ha betalt 

medlemsavgiften för mötesåret och ska vara närvarande för att ha rösträtt. 

§ 13. Valberedning. [Ersätter hela paragrafen] För att skapa kontinuitet kommer någon särskild 

valberedning ej att väljas på årsmötet utan i normalfallet består valberedningen av föreningens 

samtliga aktiva sektioner som alla måste deltaga med minst en representant. På årsmötet väljs 

dock den sektion som skall ha det övergripande ansvaret och under ett år vara 

ordförande/sammankallande för valberedningen. 

För att ge valberedningen en god start bör första sammankallningen ske i samband med ett 

månadsmöte i antingen december eller senast i januari.  

§ 15.Tvist. [Ny paragraf] Skulle en tvist uppstå mellan medlem och Hammerdals IF får åtal inte 

väckas vid allmän domstol. En sådan tvist skall avgöras enligt Riksidrottsförbundets stadgar 

eller specialidrottsförbundets stadgar eller genom lagen om skiljeförfarande. Skulle tvist uppstå 

svarar vardera parten för egna kostnader och för utsedd skiljeman. Ordförandens kostnader, 

liksom för eventuell sekreterare, delas lika.  

§ 11. Val av ordförande 

Någon ordförande har inte kunnat väljas. Årsmötet beslutade att en ny utökad valberedning, enligt 

stadgeförslaget ovan, omgående arbetar för att finna en ny ordförande. Anders Stjernström meddelade 

att han kan sitta kvar som ordförande till september. Ett enhälligt årsmöte godtog förslaget och Anders 

valdes som interrimordförande till dess att ett extra årsmöte sätts in, preliminärt i slutet av augusti.  

§ 12. Val av två styrelseledamöter 

Till styrelseledamot på två år valdes Marlene Blixt och Tina Lundholm.  

§ 13. Val av tre suppleanter 

Till suppleant på ett år valdes Karin Jäverdal, Camilla Odelberg, Olle Westholm. 
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§ 14. Val av två revisorer  

Till revisorer på ett år valdes Karolina H. Jonasson och Lena L. Blomqvist. 

§ 15. Val av valberedningskommitté 

Valberedningen skall bestå av alla sektioner som vardera ställer upp med minst en deltagare. Till 

ordförande för valberedningen valdes innebandysektionen. 

§ 16. Val av sektionsstyrelser och kommittéer 

• Bordtennis: Jimmy Striem, Fredrik Blixt (sk), Hans Elstad 

• Bingo: Inger Jönsson (sk), Kjell Österholm, Anders Stjernström 

• BMX/skateboard: Bertil Johansson (sk) 

• Fotboll: Fredrik Blixt (sk), Conny Morin, Per Westberg, Tomas Hedin 

• Friidrott: Jan-Olov Johansson (sk), Tore Torstensson 

• Gymnastik : Helen Löfgren-Larsson (sk), Susanne Söderman, Emma Hemmingsson 

• Innebandy: Marlene Blixt (sk), Tina Lundholm, Lena Ljunggren Blomqvist, Tobias Eriksson, Per 

Westberg 

• Joelmässan: Susanne Söderman (sk), Deanne Edin, Sara Söderman, Lars-Michael Olofsson, 

Joakim Danielsson, Jon Nilsson 

• Skidor: Joakim Danielsson (sk), Elisabeth Modigh Risberg, Kent Danielsson 

§ 17. Val av klubbvärdinnor 

Till klubbvärdinnor valdes Inger Jönsson och Rigmor Wendle. 

§ 18. Nya frågor 

• Inga nya frågor. 

§ 19. Avslutning 

Årsstämman avslutades av mötesordföranden. 

 

 

Joakim Danielsson 
Sekreterare 

 

Anders Stjernström   
Mötesordförande 

Tina Lundholm  
Justerare 

  

 

 


