
 Sida  1(3) 

 

Protokoll från årsmöte 2020-02-25  i Matsalen - Huskvarna Sporthall 
 

Före årsmötet kom Staffan Lindeborg på besök och sålde och signerade sin senaste bok till 

intresserade.   

§ 1 Årsmötets öppnande 
 

Föreningens ordförande Bernt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmö-

tet öppnat. 

§ 2 Parentation 
 

Som inledning av årsmötet hölls en parentation över den sedan föregående årsmöte av-

lidne medlemmen Lennart Hall. 

Ordföranden pålyste en tyst minut och ett ljus tändes till minne av den avlidne. 

§ 3   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 

Till ordförande för årsmötet valdes Ola Henriksson och till sekreterare Anders  

Larsson.  

§ 4  Val av 2 justerare/rösträknare 
 

Till att jämte årsmötesordföranden justera dagens protokoll och fungera som rösträk-

nare valdes Berndt Lönn och Sveneric Martinsson.   

§ 5  Frågan om årsmötets behöriga utlysande 
 

Alla medlemmar hade informerats om årsmötet via mejl eller vanlig post.  

Det konstaterades bland mötesdeltagarna att årsmötet var stadgeenligt utlyst.  

§ 6  Fastställande av föredragningslista 
 

Den utdelade föredragningslistan godkändes med tillägget att som fastställande av 

röstlängd fungerar den närvarolista som skrevs på av samtliga närvarande medlemmar. 

§ 7  Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse (inkl ekonomisk redogörelse) 
 

Verksamhetsberättelsen inklusive en ekonomisk redogörelse hade skickats ut till alla 

medlemmar tillsammans med inbjudan till årsmötet.  

Gällande den ekonomiska ställningen kommenterade Bernt Pettersson att vi hade gått 

med en vinst på 895,50 kr under året och allmänt att den ekonomiska ställningen var 

god.  

Bernt meddelade att kommunen varit på gång ett tag att ändra reglerna för förenings-

bidrag till kultur- och idrottsföreningar. Helt nyligen hade inkommit besked om de nya 

reglerna som skall införas succesivt och vara slutligt införda vid halvårsskiftet detta år. 
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Det finns troligtvis förutsättningar för oss att få ett visst driftsbidrag för vår lokal. 

Verksamhetsberättelsen inklusive den ekonomiska redogörelsen för 2019 lades med 

godkännande till handlingarna. 

§ 8  Behandling av revisorernas berättelse 
 

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 lästes upp av Mats Jangefors.  

Årsmötet godkände revisionsberättelsen, varefter denna lades till handlingarna. 

§ 9  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Med styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse som grund och 

med stöd av revisorernas revisionsberättelse, beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019. 

§ 10a  Val av ordförande för 1 år 
 

Bernt Pettersson omvaldes enhälligt till föreningens ordförande för en tid av ett år.  

§ 10b Val av 3 styrelseledamöter för 2 år 
 

Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Kerstin Johansson och Anders 

Larsson och nyvaldes Gunnar Bergman. (Kvarstående i styrelsen under ett år är Nina 

Tjädermark, Anders Green och Bengt Schultz).  

(Håkan Lönn hade avsagt sig omval.) 

§ 10c Val av 2 revisorer och 1 ersättare för 1 år 
 

Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Mats Jangefors och Bo Bergforsen och Åke 

Krantz omvaldes som ersättare.  

§ 10d Val av 3 valberedningsledamöter för 1 år 
 

Till valberedningsledamöter för en tid av ett år omvaldes Berndt Lönn (ny sammankal-

lande) och Christina Pihlkvist. En tredje ledamot gick ej att få fram under sittande 

möte och därför fick den nya styrelsen i uppdrag att försöka fylla denna vakans.  

(Jörgen Bergström avsade sig omval under sittande möte). 

§ 11 Fastställande av årsavgiften för verksamhetsåret 2021 
 

Enligt styrelsens förslag beslutade årsmötet att årsavgiften för verksamhetsåret 2021 

skall vara oförändrad, d.v.s. 100 kr för enskild medlem och 200 kr för föreningsmed-

lem. 

§ 12 Behandling av frågor som aktualiserats av styrelsen eller har inkommit från 

medlemmar 
 

Inga frågor hade inkommit.  

§ 13 Övriga frågor 
 

- Ola Henriksson informerade om en kaféträff som Smålands Idrottshistoriska Sällskap 

arrangerar torsdagen den 19 mars i Jönköping. Det är Ola själv som berättar på temat 

”Från Hjärttorpsvallen till ordförande för Smålandsidrotten”. 

(- Efter mötet presenterade sig den nyvalde styrelseledamoten Gunnar Bergman.) 
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§ 14 Årsmötets avslutande 
 

Mötesordföranden överlät åt Bernt Pettersson att avsluta årsmötet.  

Bernt tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år. 

Mötets ordförande och sekreterare avtackades med blommor. 

 

 

Efter årsmötet berättade Stig Arvidsson om sin karriär inom många olika klubbar och spor-

ter. Han började spela fotboll som 9-åring i IK Vista. Som 14-åring spelade han i divison 5 

och som 18-åring fick han anbud från många klubbar, men valde Husqvarna Södra i division 

3 och spelade där i 5 år. 1973 gick han till Jönköping Södra och spelade där 3 säsonger och då 

bl.a. med Rolf  ”Kocken” Andersson och Dag Szepanski.  

Stigs allra bästa minne från karriären var när J-Södra i en träningsmatch 1974 mötte Östtysk-

lands landslag på Stadsparksvallen. Han gjorde då J-Södras enda mål då han fick på ett prakt-

fullt långskott från 40-45 meters håll som gick rakt in i målvaktens vänstra kryss. 

Efter J-Södra spelade Stig för ett antal olika klubbar och gick sedan ett antal tränarkurser och 

var tränare i många klubbar. 

Efter fotbollskarriären började Stig ägna sig åt friidrott med bl.a. löpning 100 meter, höjdhopp 

och diverse kastgrenar. Han har vunnit veteran-SM och även hävdat sig bra i veteran-VM. 

De senaste 6-7 åren har han även spelat bordtennis bland andra veteraner. 

Åhörarna fick till livs många roliga historier och anekdoter där Stig bjöd på en mycket livfull 

och intressant redogörelse av gamla idrottsminnen.  

 

Avslutningsvis tackade Bernt Pettersson för en mycket trevlig dragning och överlämnade en 

bukett blommor som tack till Stig. 

Dragning gjordes på lotteriet och många fina (sponsrade) vinster delades ut. 

 

 


