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Årsmötesprotokoll nr.91
§1

Tillfällig ordförande och styrelseledamot Thomas Petersson öppnade mötet och
hälsade alla välkomna. Thomas inledde med att presentera utmärkelser. Till
årets idrottsutövare 2019 har Isa Envall, klubbens lovande orienteringsjunior
utsetts. Till årets ledare 2019 har Thomas Bråhn, ledare inom cykelsektionen
utsetts. Motiveringarna framgår av verksamhetsberättelsen. SM-medaljörerna
under 2019, orienterarna Isa Envall, Hilda Holmqvist Johansson, Emma Ling
och cyklisten August Höglund uppmärksammades också.
Supporterklubbens ordförande Lars Hakeman närvarade och presenterade
utmärkelser för Supporterklubbens ledare som 2019 går till ledaren Anna Eek
inom Friidrottssektionen och Malin Alzèn inom Triathlonsektionen . Anna
lägger ner ett stort arbete som ledare för äldre seniorer men fungerar även som
medhjälpare till de yngre emellanåt. Malin lägger ner ett stort engagemang för
ungdomarna inom Triathlonsektionen.
Sven-Åke Karlsson närvarade från orienteringssektionen och delade ut
förbundsutmärkelser till förtjänta medlemmar.

§2

Upprättande av röstlängd genomfördes där 58 namn var uppskrivna.

§3

Tillfällige ordföranden Thomas Petersson frågade mötet om förslag till
mötesordförande och sekreterare för mötet.
Till mötets ordförande valdes Fridolf Eskilsson
Till mötets sekreterare valdes Mikael Gustavsson

§4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ola Allvin och Christer
Askerot. Dessa två utsågs också till rösträknare.

§5

Frågan om mötets utlysande godkändes av mötets deltagare.

§6

Mötets deltagare fastställde föredragningslistan.

§7

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning genomgicks.
Sektionsrepresentanter närvarade och redovisade resp. sektionsverksamhet med
Power Point-presentationer. Thomas Pettersson redogjorde för kommande
investeringar i anläggningen och hur de är tänkta att finansieras.
Vi är beroende av bidrag för att vi skall kunna genomföra investeringarna så vi
får avvakta investeringarna innan slutgiltiga bidragsbesked inkommit.

Inredning av nedre plan i serveringsbyggnaden är beräknad till 3 miljoner och
gymmet 250 tkr.
Huvudstyrelsen vill inte överstiga en miljon i ytterligare belåning eftersom vi
har ett kvarstående lån på en miljon sedan ombyggnationen av övre serveringsplan. Punkten avslutades med fastställande av årsmötet för verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar gällande verksamhetsåret 2019.
§8

Revisionsberättelsen genomgicks av revisorsuppleant Fredrik Rönneke.
Revisorerna ger sektionerna i uppdrag att bättra på uppföljningen av
tränings/tävlingsavgifterna under kommande verksamhetsår. Punkten avslutades
med fastställande av revisionsberättelsen.

§9

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

§10

En motion har inkommit från cykelsektionen om namnändring av det juridiska
klubbnamnet från Idrottsklubben Hakarpspojkarna till IKHP Huskvarna.
Styrelsen meddelar att de har haft svårt att enas i frågan och överlåter åt
årsmötet att fatta beslutet. En diskussion följde som resulterade i att man
genomförde en sluten omröstning efter önskemål från en medlem på årsmötet.
Omröstningen följde som gällde om IKHP Huskvarna skall gälla som juridiskt
namn namn för klubben fortsättningsvis. Mer än 2/3 (50 röster av 58st.) av de
röstberättigade röstade för en namnändring till IKHP Huskvarna och en
stadgeändring. Årsmötet fattade därmed beslut om namnändringen.

§11

Avgifterna inför 2021 beslutades enligt följande:
Medlemsavgifter 2021
Barn (1-10år)
100kr
Ungdom (11-18år)
200kr
Senior (19år-)
450kr
Gymavgift 2021
Vuxen
(19 år och äldre) 250 kr

§12

Verksamhetsplan och budget för år 2020 godkändes av årsmötet.

§13

Valen genomfördes sedan enligt bilagda handlingar.

§14

Övriga frågor.
- De avgående ledarmötena avtackades med en blomsterbukett.
- Sven-Åke påpekade att sektionerna måste utse representanter till våra
gemensamma arrangemang på sina första konstituerinngsmöten.

§15

Fridolf tackade alla närvarande och önskade föreningen lycka till under det
kommande verksamhetsåret.
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