Huskvarna Idrottshistoriska Förening
Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Bernt Pettersson
Kerstin Johansson
Anders Larsson
Nina Tjädermark
Bo Adin
Leif Jansson
Håkan Lönn

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.

Övriga funktionärer
Revisorer
Valberedning

Mats Jangefors och Bo Bergforsen med Åke Krantz som ersättare.
Jörgen Bergström (sammankallande), Berndt Lönn och Christina Pihlkvist.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 138 medlemmar, varav 19 är föreningsmedlemmar. Detta är en
ökning med 5 st jämfört med föregående år.

Ekonomi
Den ekonomiska ställningen framgår av bifogad ekonomisk redogörelse.
Vid allmänna möten har bl.a. lotteriförsäljning bidragit till finansiering av vår verksamhet.
Vi har ansökt och beviljats föreningsbidrag från Jönköpings kommun. Från kommunens Kultur- och Fritidsförvaltning har dock kommit förslag till nya bidragsregler som skulle kunna
leda till att bidrag till vår förening skulle utebli. Det är dock osäkert om detta förslag kommer
att gå igenom. Klart är att de gamla reglerna kommer att gälla under hela 2019.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2017 hölls i Matsalen - Huskvarna Sporthall tisdagen
den 22 februari 2018 i närvaro av 42 medlemmar. Ola Henriksson var mötesordförande och
Anders Larsson var mötessekreterare.
Verksamhetsberättelsen inklusive den ekonomiska redogörelsen och revisionsberättelsen
godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Enligt styrelsens förslag beslutade årsmötet att årsavgiften för verksamhetsåret 2019 skall
vara oförändrad, d.v.s. 100 kr för enskild medlem och 200 kr för föreningsmedlem.
Efter årsmötet visade Christer Möller filmen ”På Stefas tid – När hockeyintresset väcktes i
Vätterbygden” som han gjort tillsammans med Lars-Åke Engblom.
Lars-Åke introducerade filmen genom att berätta om diverse händelser under Stefas livstid
och lite om hur filmen kommit till.
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Under c:a en timme visade sedan Christer filmen där vi
fick en trevlig översikt över verksamheten i Stefa med
en mängd intressanta intervjuer med många av de som varit
inblandade i föreningen och fick ta del av flera gamla
minnen som berättades.

Höstmöte
Före själva höstmötet den 23 oktober var som vanligt vår föreningslokal i Gamla Idrottshuset
öppen för besökare och det var ett 10-tal intresserade som tog chansen att titta på våra samlingar.
Till själva mötet var Dennis Aulander från Wetterbygden Basketball inbjuden för att berätta
om klubbens framgångar, där både herrlaget (Stars) och damlaget (Sparks) numera spelar i
Sveriges högsta serie.
Dennis inledde med en tillbakablick på sin egen karriär som
spelare och coach. Han spelade som aktiv i Brahe Basket och
sedan nio framgångsrika år i Plannja (Luleå). Hans största
inspirationskälla var coachen i Brahe, Miki Herkel. En tid
jobbade han även som coach för Östersund. Numera är
Dennis sportchef i Wetterbygden och kombinerar detta jobb
med en lärartjänst på Sandagymnasiet.
Vi fick en mycket engagerad och öppenhjärtig dragning av
Dennis om klubbens verksamhet och värderingar, som tilltalade många.

Basketmatcher
Efter genomfört höstmöte fick vi ett erbjudande från Wetterbygden Basketball och Dennis
Aulander som innebar att alla föreningens medlemmar blev bjudna på två basketmatcher den
15 december i Huskvarna Sporthall. Först dammatchen mellan Sparks och Alvik Basket och
senare herrmatchen mellan Stars och Umeå Basket. Vi blev även erbjudna ett möte före resp
match med coacher/spelare.
Tyvärr var det inte så många av våra medlemmar
(totalt 13 st) som var intresserade eller hade möjlighet
att anta detta erbjudande, men de som var på matcherna
hade en trevlig sportupplevelse där Stars vann en klar
seger medan Sparks förlorade ganska knappt.

Tidningsklipp
Styrelsen (med assistans av Berndt Lönn) har i sedvanlig ordning sammanställt tidningsurklipp och referat för Huskvarnas idrottsföreningars verksamhet. De klubbar som tillkommit
detta år är Wetterbygden Basketball, Sparks och Stars.
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Hemsidan
Under året har diverse försök gjorts att få tag på någon som skulle kunna ta hand om ombyggnad och uppdatering av vår hemsida. En idé som fanns var att ha vår sida som en undersida till Smålands Idrottshistoriska Sällskaps hemsida, men detta gick ej att genomföra.
Under senare delen av året har vi fått kontakt med Joakim Edvinsson som visat sig vara positiv till att hjälpa oss med att få ordning på hemsidan, så en lösning på detta problem är på
gång.

Slutord
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar som ställt upp med olika typer av
insatser under våra aktiviteter.
Till våra sponsorer som skänkt vinster till våra lotterier har vi skickat en julhälsning med tack
för dessa bidrag.
Med fortsatt stöd från våra medlemmar och sponsorer ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår!
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