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Verksamhetsberättelse för år 2022 
 

 Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

Ordförande Gunnar Bergman 

Vice ordförande Bengt Schultz  

Kassör Kerstin Johansson 

Sekreterare Anders Larsson 

Ledamot Nina Tjädermark  

Ledamot  Bengt Edh 

Ledamot  Bernt Pettersson 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda 

sammanträden. 

 

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

Valberedning Tyvärr idel vakanser. 
 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 132 medlemmar, varav 21 är föreningsmedlemmar. Detta var 

en ökning med 5 st jämfört med föregående år beroende på en del nya medlemmar, några 

medlemmar har avlidit och några få har begärt utträde. 

 
Ekonomi 
Den ekonomiska ställningen framgår av bifogad ekonomisk redogörelse. Allmänt har vi en 

stabil ekonomi. 

Vår huvudsakliga intäkt är medlemsavgifterna, men vid våra allmänna möten har bl.a. fika- 

och lotteriförsäljning bidragit till finansiering av vår verksamhet. 

Vår klart största kostnadspost är hyran av föreningslokalen, där vi dock i efterskott får 50% av 

kostnaden som driftbidrag från kommunen. 
Hanteringen kring bidragen görs sedan 2020 helt och hållet via kommunens Föreningsportal. 

 

Årsmöte 

Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2021 hölls i Matsalen i Huskvarna Sportcenter tisda-

gen den 22 februari 2022 i närvaro av 17 medlemmar.  

Gunnar Bergman valdes till mötesordförande och Anders Larsson till mötessekreterare. 

Verksamhetsberättelsen inklusive den ekonomiska redogörelsen och revisionsberättelsen 

godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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Som ny ordförande i föreningen valdes Gunnar Bergman, då Bernt Pettersson efter 17 år som 

ordförande hade avsagt sig omval. Bernt invaldes i stället som ledamot i styrelsen. I övrigt 

inga förändringar i styrelsen. 

Tidigare valberedning hade avsagt sig omval och tyvärr lyckades årsmötet inte utse en ny 

valberedning. 

Enligt styrelsens förslag beslutade årsmötet att årsavgiften för verksamhetsåret 2023 skall 

vara oförändrad, d.v.s. 100 kr för enskild medlem och 

200 kr för föreningsmedlem.  

Efter årsmötet berättade Magnus Widell och visade 

bilder på temat ”Stadsparksvallen och 125 års idrott” 

om stora idrottshändelser knutna till denna anläggning 

och Stadsparken i Jönköping.   

Åhörarna fick en mycket trevlig och intressant redogö-

relse av vad som genom åren sig tilldragit haver i 

 Stadsparken och på Stadsparksvallen. 

  
      Magnus Widell 

 

Medlemsmöte och 20-årsjubileum 

Höstens traditionella medlemsmöte ägde rum tisdagen den 15 november och hölls i Matsalen 

i Huskvarna Sportcenter. Under mötet firades föreningens 20-årsjubileum genom att före-

ningens idrottsskyltar fanns utställda och alla deltagare bjöds på kaffe och tårta. 

 

 Programmet bestod av att den legendariske basketspelaren Freddy 

Mravec berättade om sitt händelserika liv i samspråk med Lasse 

Nordmalm. Freddy föddes i dåvarande Tjeckoslovakien och under 

ett besök i Huskvarna 1969 med Inter Bratislava valde han att hoppa 

av och stanna i Sverige och började spela basket för Huskvarna Bas-

ketklubb.  

De drygt 30-talet åhörarna fick en mycket intressant berättelse om en 

20-årings svåra val att hoppa av till ett annat land, men där allting 

ordnade sig på bästa sätt för honom. 

 

 Freddy Mravec 

 

Tidningsklipp 

Styrelsen har i sedvanlig ordning sammanställt tidnings-

urklipp 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 våra medlemsmöten.  

Ett stort tack till Joakim Edvinsson som hjälper oss på ett förtjänstfullt 

sätt med hemsidan. 

 

 

Medlemsinformation och medlemsuppvaktning 

- I juni skickades en sommarhälsning via mejl/brev ut till alla våra medlemmar med lite övrig 

information. Dessutom strax före Jul den traditionella julhälsningen från styrelsen. 

- Under året fortsatte vi att uppvakta de medlemmar som jubilerar, d.v.s. de som fyller 50, 60,  

70, 75, 80, 85 etc. Den enkla uppvaktningen sker i form av ett kort med bl.a. några idrottshi-

storiska bilder ur våra samlingar. 

 

 

Projekt Kruthuset 

Detta projekt omfattade en förnyelse av de utställningar 

som fanns tidigare i Kruthuset. Vi bidrog med informa-

tion i form av texter och bilder för ett antal lokala idrotts-

föreningar, som sedan Kerstin Ericsson (Huskvarna 

Hembygdsförening) utformade skyltar av.  

Projektet blev lite försenat bl.a. beroende på pandemin, 

men efter en intensiv spurt under våren kunde utställ-

ningarna invigas den 6 juni under stor pompa och ståt. 

Vi tackar för ett bra samarbete med Huskvarna Hem-

bygdsförening i detta projekt. 

  Idrottsnischen i Kruthuset 

 

Idrottsskyltar i Huskvarna Sportcenter 

Ett projekt för att i Huskvarna Sportcenter sätta upp ett antal skyltar (med främst bilder) från 

olika idrottsföreningars verksamhet i Huskvarna 

startades upp redan 2020 av Peter Hagström på 

kommunens Kultur & Fritid. På grund av pande-

min låg detta nere ett tag, men aktiverades igen 

under hösten 2022. Vi medverkar i detta projekt 

bl.a. genom att ta fram lämpliga bilder till dessa 

skyltar. Arbetet pågår i detta projekt, men en pla-

nerad ombyggnation av Sportcenter medför viss 

osäkerhet var dessa skyltar kan placeras ut. 
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Slutord 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar som stödjer vår verksamhet. 

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 våra sponsorer ser vi fram 

emot ett nytt verksamhetsår där vi hoppas kunna utöka våra medlemsträffar med ett möte 

även under våren.  

 

 

Huskvarna 2023-01-30  

Styrelsen 

 

 

 


