Verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

På grund av pandemin har styrelsen under året bara haft 5 protokollförda sammanträden, något färre än normalt. Diverse avstämningar och nödvändiga beslut har skötts genom mejlkontakter inom styrelsen. Den 14 maj avled tyvärr vår styrelseledamot Anders Green.
Pandemin medförde att årsmötet blev framflyttat till augusti, då vissa förändringar skedde av
bemanningen i styrelsen (därav dubbla namn på vissa positioner i styrelsen ovan).

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 127 medlemmar, varav 20 är föreningsmedlemmar. Detta är en
minskning med 7 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.
Enligt nya bidragsregler för idrotts- och kulturföreningar i
Jönköpings kommun har vi under året beviljats "driftbidrag
lokal och anläggning". Dessutom har vi fått ett extra bidrag
med anledning av pandemin. Vi har även fått 100% hyressubvention på vår lokalhyra under årets tre första kvartal, på
grund av pandemin.
Hanteringen kring bidragen görs nu helt och hållet via
kommunens Föreningsportal.
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Årsmöte
Det framflyttade ordinarie årsmötet för verksamhetsåret 2020 hölls i Matsalen - Huskvarna
Sporthall tisdagen den 24 augusti 2021 i närvaro av 21 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 2020.
Som ny styrelseledamot invaldes Bengt Edh, som ersättare för avlidne Anders Green.
Enligt styrelsens förslag beslutade årsmötet att årsavgiften för verksamhetsåret 2022 skall
vara oförändrad, d.v.s. 100 kr för enskild medlem och 200 kr för föreningsmedlem.
Efter årsmötet berättade Lasse Nordmalm om spelare, ledare och
evenemang som under snart 70 år satt Huskvarna på basketkartan.
Temat var ”Från Milos Buchar till Emma Johansson”. I kronologisk
ordning fick åhörarna en bra bild av basketsportens utveckling i bygden.
Det blev en mycket trevlig dragning som uppskattades av åhörarna.
Lasse Nordmalm

Medlemsmöte
Höstens traditionella medlemsmöte ägde rum den 2 november och
hölls denna gång i Smeden i Smedbyn, Huskvarna. Ämnet för mötet
var Husqvarna FF, där klubbchefen Jörgen Larsson och verksamhetsansvarig Johan Wallin var inbjudna som föreläsare.
Jörgen inledde med en kort resumé av sin egen karriär efter att han
kom till HFF 1998. Klubbens många olika verksamheter redovisades med bl.a. många aktiva lag i olika serier. Man försöker nu även
bredda verksamheten med bl.a. padelbana och Second Hand.

Jörgen Larsson

Efter fikapaus tog Johan vid och berättade om en imponerande verksamhet i Smeden, som tagit sin början 2014. I detta allaktivitetshus
bedrivs aktiviteter med inriktning på socialt samhällsengagemang och
inte så mycket sportsligt.
De 30-talet åhörarna fick en mycket intressant redogörelse av verksamheten i HFF och Smeden.
Johan Wallin

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.
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Hemsidan
Under året gjordes inga strukturella
förändringar av vår hemsida utan
endast upplägg av diverse nyheter
och dokument främst med anknytning
till årsmötet.
Ett stort tack till Joakim Edvinsson som hjälper oss på ett förtjänstfullt sätt med hemsidan.

Medlemsinformation och medlemsuppvaktning
- Eftersom årsmötet i februari blev framflyttat, skickades i mars månad ett extra mejl/brev ut
till alla våra medlemmar med diverse information om vad som händer i föreningen. I juni
även en sommarhälsning med lite övrig information. Dessutom strax före Jul den traditionella
julhälsningen från styrelsen.
- Från och med juni månad började vi att uppvakta de medlemmar som jubilerar, d.v.s. de som
fyller 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85 etc. Den enkla uppvaktningen sker i form av ett kort med bl.a.
några idrottshistoriska bilder ur vår samling.

Projekt Kruthuset
Detta projekt omfattar en förnyelse av de utställningar som finns i Kruthuset, där vi bidrar
med information i form av text och bild för ett antal lokala idrottsföreningar. Stundtals jobbade vi ganska intensivt med detta, främst under
våren. Arbetsgången är att vi tar fram data i form
av text och bilder som sedan Kerstin Ericsson
(Huskvarna Hembygdsförening) utformar skyltar
av. Ett antal testskyltar har färdigställts och provtryckts. I projektet finns lite delade meningar om
mängden och storleken på texter respektive bilder
och projektet går just nu lite långsamt framåt.
Planerad färdigtid är fortfarande 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 vårt lotteri har vi skickat en julhälsning med tack
för dessa bidrag.
Med fortsatt stöd från våra medlemmar, Jönköpings kommun och våra sponsorer ser vi fram
emot ett nytt verksamhetsår där vi hoppas kunna anordna våra olika aktiviteter utan störande
inslag av Covidviruset!
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