Protokoll för Skåne-Hallands TF:s årsmöte
2020-04-18, On-line
Närvarande: Sittande styrelse (Lars-Olof Stålner, Ulf Ingvert, Oscar Leo, Emma Sjölin, (Åsa
Kalderstam, adjungerad) och Patrik Helgesson), representant för Malmö LK (Åsa
Kalderstam), HAK Greppet (Marc Wihlborg), Sörby BoIS (Krister Kjellander), Landskrona
AK (Eva Helgesson), C4 Kraftsportsällskap (Ulf Ingvert), samt valberedning Marc Wihlborg
och Bernt Nilsson. Dessutom var Helena Havlund, Stockholms TF närvarande under mötet
som observatör.
§1 Mötets öppnande
Ordföranden Lars-Olof Stålner hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Parentation av Arne Lindqvist (2018) och Jörg Jönsson (2019)
§2 Upprop och fastställande av röstlängd
Röstlängderna från de representerade föreningarna fastställdes till 5 röster.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av årsmötet.
§4 Mötets behöriga utlysning
Mötet konstaterade att årsmötet var behörigt utlyst.
§5 Val av ordförande för årsmötet
Till mötesordförande valdes Lars-Olof Stålner
§6 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Patrik Helgesson.
§7 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Marc Wihlborg och Oscar Leo.
§8 Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2019
Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom av Emma Sjölin och godkändes med ett par
små tillägg.
§9 Genomgång och godkännande av den ekonomiska berättelsen för 2019
Den ekonomiska berättelsen gällande 2019 gicks igenom av Ulf Ingvert och godkändes.
§10 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse genomlästes och godkändes.
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna verksamhetsåret
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.
§12 Val av ordförande för 1 år
Lars-Olof Stålner omvaldes som ordförande.

§13 Val av 2 ledamöter för 2 år
Patrik Helgesson omvaldes som ledamot.
Åsa Kalderstam valdes in som ledamot.
§13b Ledamöter som sitter till 2021 års årsmöte
Emma Sjölin och Oscar Leo.
§14 Val av revisor för 1 år
Lars Mårtensson omvaldes som revisor.
§15 Val av revisorssuppleant för 1 år
Gert Olsson omvaldes som revisorssuppleant.
§16 Val av ungdomsansvarig för 1 år
Marc Wihlborg och Pierré Andreasson omvaldes som ungdomsrepresentanter.
§17 Val av lägeransvarig för 1 år
Marc Wihlborg och Pierré Andreasson omvaldes som lägeransvariga.
§18 Val av utbildningsansvarig för 1 år
Patrik Helgesson omvaldes som utbildningsansvarig.
§19 Val av stadgeansvarig för 1 år
Gert Olsson omvaldes som stadgeansvarig.
§20 Val av domaransvarig för 1 år
Oscar Leo omvaldes som domaransvarig.
§21 Val av antidopingansvarig för 1 år
Lars-Olof Stålner omvaldes som antidopingansvarig.
§22 Val av 3 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
Marc Wihlborg valdes som sammankallande och Krister Kjellander, Bernt Nilsson, valdes till
ledamöter i valberedningen.
§23 Val av ombud till STF:s årsmöte
Val av ombud till STF:s årsmöte får styrelsen besluta om. Propositioner och motioner till
STF:s årsmöte gicks igenom. Mötet beslutade att godkänna samtliga propositioner och avslå
samtliga motioner.
§24 Budget och verksamhetsplan
Budget och verksamhetsplan för 2020 föredrogs av Ulf Ingvert och Lars-Olof Stålner och
godkändes.
§25 Motioner till årsmötet
Inga motioner förelåg.

§26 Övriga frågor
Diskussion om var DM ska vara under 2020
Mötet beslutade att avvakta med tävlingar och att ha ett planeringsmöte i augusti.
HAK Greppet kan tänka sig SDM
U-14 DM föreslås hållas på distans. Styrelsen utreder frågan.
§27 Prisutdelning
Alvin Broman fick Skåne-Hallands hederspris för sina fina insatser under 2019.
Priset delades ut på DM i Helsingborg.
Övriga förtjänsttecken och diplom skickas ut per post
§28 Mötets avslutning
Ordförande Lars-Olof Stålner tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Lars-Olof Stålner, mötesordförande

Patrik Helgesson, mötessekreterare

Oscar Leo, justeringsman

Marc Wihlborg, justeringsman

