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Hammerdals IF:s årsmöte 14 april 2021 

 

 

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 2022 

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 



3 

 

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 454 betalande medlemmar. Styrelsen har haft 8 

protokollförda möten. Inga styrelsearvoden har utgått till styrelsen. 

Personal 

Föreningen har haft 3 anställda under året.  
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Resultaträkning 2020 2019 

Föreningens intäkter 
Bingo, lotterier, försäljning m m 424 572 1 019 373 

Reklam, sponsring 54 533 174 244 

Aktivitetsstöd 67 839 109 275 

Medlemsavgifter 64 950 70 800 

Bidrag verksamhet 406 320 561 115 

Bidrag personal 882 362 - 

Summa föreningens intäkter 1 900 576 1 934 807 

 

Föreningens kostnader 

Idrottsaktiviteter -235 240 -293 345 

Övriga förenings kostnader -6 528 -513 387 

Personalkostnader -931 327 -373 895 

Anläggningskostnader -453 939 -530 111 

Administrationskostnader -192 900 -203 033 

Summa föreningens kostnader -1 819 934 -1 913 771 

   

Rörelseresultat 80 642 21 036 

   

Finansiella poster 

Ränteintäkter 7 7 

Räntekostnader -101 -85 

Summa finansiella poster -94 -78 

   

Årets resultat 80 548 20 958 
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Balansräkning 2020 2019 

Anläggningstillgångar 
Inventarier 132 101 18 333 

Aktier och andelar 790 800 790 800 

Summa anläggningstillgångar 922 901 809 133 

   

Omsättningstillgångar  

Lager HIF-prylar 28 780 32 180 

Summa varulager m.m. 28 780 32 180 

   

Kundfordringar 15 500 5 306 

Övriga fordringar 8 220 -5 446 

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 208 750 162 595 

Summa kortfristiga fordringar 232 470 173 347 

   

Kassa och bank 1 350 580 1 583 643 

Summa omsättningstillgångar 1 611 830 1 789 170 

Summa tillgångar 2 534 731 2 598 303 

   

Eget kapital och skulder  

Eget kapital 2 196 251 2 175 294 

Årets resultat 80 548 20 958 

Summa eget kapital 2 276 799 2 196 252 

   

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 12 427 125 113 

Skatteskulder 16 718 14 474 

Övriga skulder 26 687 56 402 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 202 100 206 062 

Summa kortfristiga skulder 257 932 402 051 

Summa eget kapital och skulder 2 534 731 2 598 303 
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Noter 

   
Materiella anläggningstillgångar   

Nedan finns anskaffningsvärden och nyttjandeperioder angivna för företagets materiella 

anläggningstillgångar 

 Anskaffningsvärde Avskrivningstid 

Inventarier, verktyg och installationer 440 774 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 2020 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. 



8 

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 2020-01-01–2020-12-31  

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 2021-03-31 

 

Örjan Österud    Eva Stjernström  
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Året 2020 kan sammanfattas i ett ord: CORONA. Denna pandemi har påverkat alla 

delar av föreningens verksamhet. Viss verksamhet har kunnat bedrivas till och från, men 

naturligtvis har det varit svårt med kontinuitet och struktur med restriktioner, lättnader 

och nya restriktioner. Jag måste därför rikta ett tack till alla er som stöttat föreningen 

och som bidragit till att vi kunnat ha några aktiviteter igång under året. För egen del har 

året varit otroligt lärorikt då jag behövt sätta mig in i frågor och ärenden jag aldrig trott 

jag skulle behöva. Det har gjort att min förståelse för föreningen fördjupats och i det 

avseendet har pandemin varit nyttig för mitt ordförandeskap. 

Idrotten har stundtals helt stått still och vår ekonomi har fått sig en rejäl törn, men 

engagemanget har inte minskat! 

Joakim Danielsson 

Ordförande 
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BINGO 

Kommittéstyrelsen har bestått av: 

• Joakim Danielsson, Inger Jönsson, Kjell Österholm 

 

Bingon skulle under 2020 ha arrangerats vid 26 bingotillfällen på tisdagskvällar mellan 

april och oktober. 

Covid-19 satte dock tidigt stopp för bingon som blev helt inställd under 2020. Vi tar nya 

tag 2021 och hoppas på lättnader.  

 

FOTBOLL 

Fotbollssektionen har bestått av: 

• Karolina Jonasson (sammankallande) Tomas Hedin och Roger Larsson 

Även för fotbollen är det omöjligt att skriva en verksamhetsberättelse för 2020 utan att 

nämna Corona...  

Fotbollen ser fram emot 2021 och är tacksamma för att det är en utomhussport så att 

den förhoppningsvis kan genomföras på ett säkert sätt!! 

10/11/12 

10/11/12 fick en annorlunda säsong, de valde också att fortsätta i samma serie, 5mot5, 

där brukar det normalt vara sammandrag och det gick ju inte genomföra i år på samma 

sätt, men några matcher fick de ändå till och tränade gjorde de ända in i slutet på 

september – en rafflande avslutningsmatch mot föräldrarna gick av stapeln, tror nog 

barnen gick segrande ur striden!  

08/09 

08/09 valde i år att fortsätta spela i samma serie som året innan så deras säsong blev 

mycket roligare i år, jämna matcher, både förluster och vinster precis som det ska vara, 

en intensiv säsong då det är många matcher och träningar som ska klaras av på relativt 

kort tid (slutet av maj-juni, slutet av augusti-september). I juni var det extra 

vätskepauser på matcherna och några träningar ställdes in på grund av värmen, i 

september var det däremot rätt så kallt och regnigt många gånger.  
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05/06/07 

05/06/07-laget körde även i år inomhus, Futsal och skulle avsluta sin säsong hemma i 

Utrikeshallen – de matcherna var planerade att gå av stapeln 14/3 och vi valde som 

arrangörer att ställa in, några dagar senare meddelade även kommunen att hallarna 

stängdes och träningarna upphörde. 05/06/07 började återigen sina träningar när vägarna 

på byn tinat med lite kondition och styrka, några träningar blev på grusplanen. När 

sedan gräset på Mittbyplan var spelbart kunde även 08/09 och 10/11/12 börja sina 

träningar.   

05/06/07 

05/06/07 gjorde sin sista säsong i spel 9mot9, placeringen i tabellen var något sämre än 

året innan men ett härligt gäng som tyvärr inte kan fortsätta då de är för få för att spela 

11mot11, de spelare som kan och vill kommer 2021 spela med herrlaget, några har sökt 

sig till andra föreningar och några slutar tyvärr med fotbollen, tufft med lag på 

landsbygd.  

Herrlaget 

Även herrlaget drog i gång sina träningar. Trots Corona så har fotbollen kunnat spela 

matcher hela säsongen, före sommaruppehållet utan fik och omklädningsrum, efter 

uppehållet fick vi även öppna fiket med restriktioner så klart och publiken var 

begränsad till 50 st. I år var herrlagets andra säsong i division 6 och även om de knep 

sista platsen i tabellen så var det med 2 vunna matcher och 1 oavgjord så det känns som 

att säsongen 2021 kan bli riktigt bra! 
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GYMNASTIK 

Gymnastiksektionen har bestått av: 

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

Hemmingsson.  

2020 var ett märkligt och annorlunda år för oss alla som hållit i aktiviteter för barn, 

unga och vuxna och oftast är hänvisade till lokaler för våra aktiviteter, lokaler som i 

flera omgångar stängdes på grund av coronapandemin. 

Vi startade våra aktiviteter som vanligt i januari 2020, så vi startade upp 

motionsstyrketräningen, Efit, Step-up och Vattengympa med många träningssugna 

deltagare, med Helen, Susanne och Anna-Lena Wik som ledare. Onsdag 12 februari 

startar vi en ny aktivitet i form av Zumba som Therese Didrick håller i. Så kul med en 

ny aktivitet i föreningen! Även Plaskis kör igång igen tisdag 3 mars efter att ha legat 

nere i flera år och det är Esse Berndtsson som tar på sig det ansvaret Tyvärr varar vår 

glädje över att ha kommit igång med våra aktiviteter inte så länge för 16 mars meddelar 

kommunen att alla sim- och sporthallar stänger på grund av ökad smittspridning. 

Tråkigt men nödvändigt. 

När så vädret börjar bli varmare och vi kan hålla till ute kör vi igång Efit-träningen i 

maj. Som vanligt är det superkul och skönt att träna ute och det är många som tar 

tillfället i akt att fortsätta hålla igång tillsammans trots pandemin. Vi håller naturligtvis 

avstånd och kommer inte dit om vi är det minsta förkylda. En träning kör vi i Sikås på 

det fina utegymmet som dom fixat där. Kul med nåt annat! Vi kör på med Efit tills 

semestertiderna börjar. 

I juni kör Therese Zumba några gånger ute också, även det är häftigt att göra ute! Vi 

håller till i ”bollbingen” vid FLM-skolan. Susanne kör även hon igång ute och då är det 

Step-up på programmet. Lådor hämtar vi i sporthallen. Dessa aktiviteter körs fram till 

semestern. 

När semestertiderna är överstökade så kör vi igång Efit-träningarna ute igen i väntan på 

att hallarna kan öppna. Vi håller till vid FLM-skolan och använder ”bollbingen”, 

gummiband, sandgropar, gungor stenar och bänkar som redskap. Vi tränar även en gång 

på utegymmet i Sikås.  

Måndag 21 september kommer så det efterlängtade beskedet att sporthallen öppnar igen 

för ungdomsverksamhet, så måndag 29 september kör Emma Hemmingsson och 

Karolina Jonasson igång med träning för barn som går i åk 3 – 6.  
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Måndag 5 oktober är det sen dags för ett öppnande av sport- och simhall även för 

vuxna, så då laddar vi med ytdesinfektion, handsprit och information om vilka regler 

som gäller och kööör!!! 

Vi har motionsstyrketräning, Zumba, Efit, Step-up, vattengympa och den nya 

aktiviteten Core på programmet, ja det är ett otroligt bra utbud av träning som passar 

alla! Zumban flyttar ner till Svartviken för att testa om golvet där passar bättre för den 

typen av träning. 

Söndag 15 oktober kör Emma Hemmingsson igång barngympan igen för barn 3-6 år. Så 

skoj att detta kan komma igång igen för våra yngsta deltagare.  

Men säg den lycka som varar… 11 november kommer så ett nytt besked om stängning 

av de kommunala sim- och sporthallarna från och med 13 november. Tyvärr har covid-

smittan tagit fart i vår kommun. Det är bara att gilla läget och längta tills vi kan komma 

in och träna igen. 

Vi har en ny och påhittig ledare i Therese Didrick som drar igång träning över nätet 

strax innan jul. Vi testar både Core och cirkelträning. Ett mycket bra och coronasäkert 

alternativ att träna på! 

Tack till alla deltagare och ledare för ett märkligt år och nu håller vi tummarna 

för att vi så småningom kan starta upp alla våra träningspass igen! 

 

FRIIDROTT 

Friidrottssektionen har bestått av: 

• Camilla B Odelberg (sammankallande) Emma Hemmingsson och Karolina 

Jonasson.  

Under rådande pandemi år har vi utfört friidrotten på ett så säkert sätt som vi kan. Vi har 

haft uteträningar från maj-sep med uppehåll under juli. 

Vi har haft träning för de som är född 2014-uppåt där vi delat gruppen i två under 

träningarna. Vi har haft ca 10-20 st. barn som har varit delaktiga. Vi har lekt och alla har 

fått prova på så många olika friidrottsgrenar som vi kunnat erbjuda. 

Rörelse och glädje har varit det som legat i fokus. I år har vi köpt in nytt material till 

höjdhopp och kastgrenarna. Vi avslutade säsongen med en trekamp, där alla fick ett 

diplom samt fika.  

Camilla B Odelberg  
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INNEBANDY 

Innebandysektionen har bestått av: 

• Thomas Blomqvist (sammankallande), Lena L–Blomqvist, Håkan Dahlin, Lars 

Grip, Andreas Sund samt Jenny Grip. 

Våren 2020 hade vi 2 tränande lag.  

Mixlaget 11/13, bestående av barn födda 2013, tränade teknikövningar för att -2011

förbättra bollhanteringen. Tränarna fokuserade på att motivera till ett matchspel vilket 

g, vilket var mycket aresulterade i en vänskapsmatch mot Strömsunds motsvarande l

skattat.upp  

Mixlaget 08/09 fortsatte sitt seriespelande med bra resultat. Tränarna fortsatte sitt goda 

arbete med att skapa övningar som ställer barnen i en matchliknande situation vilket 

fungerade väldigt bra.  

Vårterminen avslutades tyvärr tidigare, för bägge lagen, på grund av rådande covid-

restriktioner.  

Hösten 2020 tränade fortsatt samma lag.  

Mixlaget 11/13 skulle påbörja sin första säsong med seriespel medan Mixlaget 08/09 

skulle gå upp på röd nivå. Tyvärr ställdes alla matcher in bara dagarna innan första 

match på grund av de rådande covid-restriktionerna.  

Även sporthallen stängde vilket orsakade att inga träningar har kunnat genomföras.  

Mixlaget 08/09 hade dock en väldigt uppskattad rörelse kalender under december 

månad.  

Lena Ljungren-Blomqvist 

  



15 

IDROTTSSKOLA 

I år valde vi att ha en idrottsskola i juni i stället för den traditionella fotbollsskolan vi 

haft varje år. Intresset var lite lägre denna gång, ca 20 barn deltog. Det kan bero på att vi 

har en pågående pandemi, eller så är intresset mindre när det inte är inriktat mot en 

speciell idrott.  

Vi hade ett gäng ungdomar som var ledare och som tog sitt uppdrag på största allvar, 

med välplanerade dagar och med bra variation. Två dagar fick vi gå in i sporthallen. Inte 

för att det regna och var kallt, utan hör och häpna, det var alldeles för varmt ute!!  

Veckan var väldigt lyckad!  

/Malle 

 

SKIDOR 

Skidsektionen har bestått av: 

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

Danielsson  

Även denna vinter bedrevs motionsträningar på tisdagar med Elisabeth och Kent som 

ledare. Träningarna drogs igång i januari och hölls uppe till mitten av mars.  

Joakim har sedvanligt hjälpt en mängd arrangörer med tidtagning under vintern. Det 

skulle ha blivit ca 15 tävlingar, men pandemin halverade dessvärre antalet. 

 

BMX & SKATE 

Sektionen har bestått av: 

• Martin Nordin (sammankallande), Janine Hautamäki Nordin 
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JOELMÄSSAN 

Kommittéstyrelsen har bestått av:  

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

Danielsson, Lars–Michael Olofsson, och Jon Nilsson 

 

Årets första event var veteranskoterrallyt den 14 mars som arrangerades i bästa 

vinterväder med några minusgrader och solsken. Det blev en succé hundratalet skotrar 

på plats och ungefär lika många i följe.  

Tyvärr blev veteranskoterrallyt också det enda event som kunde genomföras detta 

pandemiår.  

Något som kunde ordnas var annars Joellotteriet som hade en direktsänd dragning av 

vinsterna på vår facebook-sida under Joelhelgen. En klen tröst för en inställd Joelmässa, 

men ändå passande för corona-året 2020. 

Under julmånaden tändes så klart även belysningen genom byn. 

Nu blickar vi framåt mot ett jubileumsår 2021 och en förhoppningsvis genomförd 

Joelmässa. 
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Ma råkes 20–21–22 

augusti 2021! 
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Sammanställning av sektionernas verksamhet under 2020 enligt 

redovisad närvaro för statligt och kommunalt bidrag. 

 2020 2019 

BMX/Skate 0 1 

Bordtennis 0 15 

Fotboll 112 188 

Friidrott 18 12 

Gymnastik 20 70 

Innebandy 31 101 

Skidor 0 0 

 181 372 
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