
 

Verksamhetsberättelse för år 2019 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning:  

Ordförande Bernt Pettersson 

Kassör Kerstin Johansson 

Sekreterare Anders Larsson 

Ledamot Nina Tjädermark  

Ledamot Bengt Schultz 

Ledamot  Anders Green 

Ledamot  Håkan Lönn 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. 

Övriga funktionärer 

Revisorer Mats Jangefors och Bo Bergforsen med Åke Krantz som ersättare. 

Valberedning Jörgen Bergström (sammankallande),  Berndt Lönn och Christina Pihlkvist. 

Medlemmar 

Föreningen hade vid årsskiftet 142 medlemmar, varav 20 är föreningsmedlemmar. Detta är en 

ökning med 4 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 tidigare kommit förslag till nya bidrags-

regler som skulle kunna leda till att bidraget till vår förening blir mindre. Under 2019 har det 

dock inte hänt så mycket gällande detta och därför är det osäkert om och när det kommer någ-

ra nya bidragsregler. Rimligen kommer de gamla reglerna att gälla även under hela 2020. 

 

Årsmöte 

Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2018 hölls i Matsalen - Huskvarna Sporthall tisdagen 

den 19 februari  2019 i närvaro av 35 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 2018. 

Styrelseledamöterna Bo Adin och Leif Jansson hade avsagt sig omval efter många års jobb i 

styrelsen och ersattes av Bengt Schultz och Anders Green. 

Enligt styrelsens förslag beslutade årsmötet att årsavgiften för verksamhetsåret 2020 skall 

vara oförändrad, d.v.s. 100 kr för enskild medlem och 200 kr för föreningsmedlem. 
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Efter årsmötet berättade Janne Svensson om sina erfarenheter  

och upplevelser från sportens värld på temat ”Bakom kulisserna  

på Radiosporten”. Vi fick här en trevlig översikt över Jannes  

karriär och fick ta del av många minnen och anekdoter om hur  

det kan gå till i sportens värld. Karriären gick via engagemang i   

IK Nord i Hakarp, allmänreporter på Smålands Folkblad,   

Regionalradion i Jönköping (senare namnbyte till Lokalradion)  

och slutligen på Radiosporten i Stockholm där han större delen  

av tiden var chef. Jannes bästa affär var när han lyckades åstad- 

komma ett samarbete först med Svenska Fotbollsförbundet och  

senare även med Svenska Ishockeyförbundet och då startade upp  

sändningar via webben (streaming) av i stort sett alla matcher i  

de högsta serierna.  

 Janne Svensson 

Medlemsmöte 

Före själva medlemsmötet den 29 oktober var som vanligt vår föreningslokal i Gamla Idrotts-

huset öppen för besökare. Tyvärr var det ingen som tog chansen att titta på våra samlingar 

denna gång. 

Till själva mötet var Sven-Åke Karlsson från IKHP inbjuden för att  

berätta om orienteringssportens utveckling genom åren på temat  

”Orientering - Dåtid och Nutid”. Sven-Åke inledde med en kort resu-  

me av sin egen framgångsrika ungdomskarriär inom orienteringen   

och senare mångåriga ledaruppdrag både inom IKHP och nationellt.  

Fortfarande är han aktiv som tävlingsledare för många stora tävlingar  

och även aktiv veteranorienterare. 

Orienteringens historia gicks igenom och den enorma utvecklingen  

gällande kartornas noggrannhet uppvisades. Tekniken för stämpling  

vid kontrollerna har ju också genomgått en enorm utveckling, från  

stämpeldyna till digital registrering. Som TV-sport har sporten gjort  

stora framsteg, där löparnas positioner kan följas exakt via GPS. 

De 30-talet åhörarna fick en mycket intressant redogörelse över  

utvecklingen inom denna sport genom åren.  Sven-Åke Karlsson 

 

Tidningsklipp  

Styrelsen (med assistans av Berndt Lönn) har i sedvanlig ordning  

sammanställt tidningsurklipp och referat för Huskvarnas idrotts- 

föreningars verksamhet. Denna samling av urklipp som gjorts under  

många år är nog en ganska unik dokumentation av föreningarnas  

verksamhet, som alltför få utnyttjar att ta del av. 

 

Hemsidan 

Under året har en större omarbetning av vår hemsida genomförts, där Joakim Edvinsson efter 

våra specifikationer lade upp en helt ny hemsida. 

Omarbetningen gjordes i två etapper. I den första etappen ändrades strukturen ganska radikalt, 

nya texter lades in och även nya bilder. De gamla idrottshistoriska bilderna fick dock ligga 

kvar orörda i detta läge. Denna etapp publicerades i början av juli månad. 
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