Verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Bernt Pettersson
Bengt Schultz
Kerstin Johansson
Anders Larsson
Nina Tjädermark
Anders Green
Gunnar Bergman

På grund av pandemin har styrelsen under året bara haft 3 protokollförda sammanträden.
Diverse avstämningar och nödvändiga beslut har skötts genom mejlkontakter inom styrelsen.

Övriga funktionärer
Revisorer
Valberedning

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

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 134 medlemmar, varav 20 är föreningsmedlemmar. Detta är en
minskning med 8 st jämfört med föregående år.

Ekonomi
Den ekonomiska ställningen framgår av bifogad ekonomisk
redogörelse.
Vid allmänna möten (detta år bara årsmötet) har bl.a. lotteriförsäljning bidragit till finansiering av vår verksamhet.
Vår förening har tidigare år erhållit föreningsbidrag från
Jönköpings kommun.
Efter flera utredningar har beslutats om nya bidragsregler för
idrotts- och kulturföreningar i Jönköpings kommun.
Grundinformation lades in i Föreningsportalen för att till att
börja med bli "bidragsberättigad förening" och detta blev
godkänt.
Vi har ansökt och beviljats "driftbidrag lokal och anläggning"
jämte förstärkning med 20 procent med anledning av pandemin.
Dessutom har hyran för kvartal 2 reducerats med 50 procent.
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Årsmöte
Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2019 hölls i Matsalen - Huskvarna Sporthall tisdagen
den 25 februari 2020 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 2019.
Styrelseledamoten Håkan Lönn hade avsagt sig omval och ersattes av Gunnar Bergman.
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 föreningsmedlem.

Efter årsmötet berättade Stig Arvidsson om sin mångåriga idrottskarriär på temat ”En hårdför mittfältare talar ut”. Åhörarna fick sig
till livs många roliga historier och anekdoter där Stig bjöd på en
mycket livfull och intressant redogörelse av gamla idrottsminnen,
främst inom fotbollen men även inom veteranfriidrotten och lite
inom bordtennis.
Det blev en mycket trevlig dragning som uppskattades av många.
Stig Arvidsson

Medlemsmöte
Höstens traditionella medlemsmöte (med gästföreläsare) blev vi tyvärr tvingade att ställa in på
grund av pandemin.

Tidningsklipp
Styrelsen har i sedvanlig ordning sammanställt tidningsurklipp och referat för Huskvarnas idrottsföreningars verksamhet.
Denna samling av urklipp som gjorts under många år
är nog en ganska unik dokumentation av föreningarnas verksamhet, som alltför få tar chansen att ta del
av.

Hemsidan
Under året gjordes inga
strukturella förändringar av
vår hemsida utan endast
upplägg av diverse nyheter och dokument med anknytning till årsmötet.
Vi hade en del tekniska problem med funktionaliteten hos det webbhotell där vår hemsida
ligger, men dessa problem verkar vara lösta nu.
Ett stort tack till Joakim Edvinsson som hjälper oss med hemsidan.
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Medlemsinformation
Eftersom höstens medlemsmöte blev inställt skickades i november ett extra mejl/brev ut till
alla våra medlemmar med diverse information om vad som händer i föreningen.
Dessutom strax före Jul den traditionella julhälsningen från styrelsen.

Projekt Kruthuset
Huskvarna Hembygdsförening har stora planer på en
förnyelse av de utställningar som finns i Kruthuset och
vi blev tillfrågade om och tackade ja till att bidra med
diverse idrottshistoriskt material. Arbetet med detta
startade mot slutet av året. Planerad färdigtid för detta
projekt är i maj månad 2022.

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, Jönköpings kommun och sponsorer ser vi fram emot
ett nytt verksamhetsår (förhoppningsvis med betydligt mindre Coronavirus)!
Huskvarna 2021-02-20

Styrelsen
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