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Protokoll från Hallands Skidförbunds årsmöte 2021-10-28  

Dag:  2021-10-28 

Tid: 19:00 – 20:00 

Plats:  Mötet via länk 

Närvarande:  Enl. separat lista 

1§ Mötets öppnande 
Ordförande Jonny Andersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2§ Fastställande av röstlängd 
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes och röstlängd fastställdes. 

3§ Fastställande av föredragningslista 
Mötet fastställde föredragningslistan som skickats ut med kallelsen. 

4§ Mötets behöriga utlysande 
Mötet godkände mötets utlysande som mailats ut till föreningarna 4 veckor innan möte. 

5§ Val av ordförande för mötet  
Mötet valde Claes Åkerberg till ordförande för mötet. 

6§ Val av sekreterare för mötet 
Mötet valde Peter Aronsson till sekreterare för mötet. 

7§ Val av protokolljusterare och rösträknare 
Mötet väljer Martin Hildingh och Johan Gull till protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet. 

8§ Verksamhetsberättelse och  revisionsberättelse 
Verksamhetsberättelse för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30 lästes upp och godkändes av mötet. 

Resultaträkningen för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30 granskades och godkändes av mötet. 

Revisionsberättelse för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30 lästes upp och godkändes av mötet. 

9§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen föreningsåret 2020-2021 
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30. 

10§ Behandling av motioner 
Beslut att HSF skall avsäga sig att arrangera GM på snö, skulle varit 2027 nästa gång för Halland. 

Däremot anta utmaningen att arrangera GM på rullskidor 2023. 

11§ Verksamhetsplan och budget, inkl medlemsavgift för 2021-2022 
Verksamhetsplanen för föreningsåret 2020-2021, granskades och godkändes av mötet. 

Budget för föreningsåret 2020-2021, granskades och godkändes av mötet. 

Styrelsens förslag att inte ha någon medlemsavgift för föreningsåret 2021-2022 godkändes av mötet. 


 J

A,
 P

A,
 M

H
, C

Å,
 J

G
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  2 
 
 

12§ Val av ordförande för föreningsåret 2021-2022 
Mötet valde Jonny Andersson (OK Nackhe) till ordförande för föreningsåret 2021-2022. 

13§ Val av styrelse för föreningsåret 2021-2022 
Viktor Johansson och Anna Carnegård avgår ur styrelsen. Ersätts av Birger Svensson (tillika Kassör) 

och Kenneth Rolling Halmstads SK. Omval av Stefan Gunnarsson. Peter Aronsson och Michael Edberg 

sitter ytterligare 1 år. 

14§ Val av revisor för föreningsåret 2021-2022 
Mötet valde Marianne Thorsson till revisor för föreningsåret 2021-2022. 

15§ Val av valberedning för föreningsåret 2021-2022 
Mötet valde Mattias Carlsson (ordf.). Martin Boberg avgår. Styrelsen får i uppdrag att hitta lösning på 

att tillsätta fler i valberedningen. Rullande schema över landskapsdelarna/klubbarna?  

16§ Övriga frågor 
Tävlingsprogram presenterades och godkändes. 

Peter Aronsson informerade om årets skidresa till Orsa/Grönklitt i början av december, där det är i 

princip fullanmält. 

17§ Utdelande av priser 
Då det varit tävlingsavbrott pga Corona-pandemin, delades inga priser ut i år. 

18§ Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid Protokollet:   Ordförande för mötet: 

 

________________________________  _________________________________ 

Peter Aronsson   Claes Åkerberg 

Justerat 

 

__________________________________  _________________________________ 

Martin Hildingh   Johan Gull 
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Deltagarlista Hallands Skidfö rbunds 
a rsmö te 2021-10-28 

Namn Förening Rösträtt 

Jonny Andersson HSF  

Peter Aronsson HSF  

Anna Carnegård HSF  

Stefan Gunnarsson HSF  

Viktor Johansson HSF  

Michael Edberg HSF  

Birger Svensson Ekonomiansvarig  

Claes Åkerberg Ordförande för mötet  

Johan Gull FK Friskus Varberg X 

Martin Hildingh IF Rigor X 

Mattias Carlsson IK Trenne Ullared X 

Daniel Ivarsson Krogsered IK X 

Per-Olof Ivarsson Krogsered IK  

Tomas Gunnarsson OK Nackhe X 

Mikael Millgård SK Hylte X 

Kent Svensson Ätran IF X 

Dan-Olof Nilsson Ätran IF  

Kenneth Rolling Halmstad SK X 
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Protokoll från Hallands Skidförbunds årsmöte 2021-10-28  


Dag:  2021-10-28 


Tid: 19:00 – 20:00 


Plats:  Mötet via länk 


Närvarande:  Enl. separat lista 


1§ Mötets öppnande 
Ordförande Jonny Andersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 


2§ Fastställande av röstlängd 
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes och röstlängd fastställdes. 


3§ Fastställande av föredragningslista 
Mötet fastställde föredragningslistan som skickats ut med kallelsen. 


4§ Mötets behöriga utlysande 
Mötet godkände mötets utlysande som mailats ut till föreningarna 4 veckor innan möte. 


5§ Val av ordförande för mötet  
Mötet valde Claes Åkerberg till ordförande för mötet. 


6§ Val av sekreterare för mötet 
Mötet valde Peter Aronsson till sekreterare för mötet. 


7§ Val av protokolljusterare och rösträknare 
Mötet väljer Martin Hildingh och Johan Gull till protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet. 


8§ Verksamhetsberättelse och  revisionsberättelse 
Verksamhetsberättelse för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30 lästes upp och godkändes av mötet. 


Resultaträkningen för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30 granskades och godkändes av mötet. 


Revisionsberättelse för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30 lästes upp och godkändes av mötet. 


9§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen föreningsåret 2020-2021 
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30. 


10§ Behandling av motioner 
Beslut att HSF skall avsäga sig att arrangera GM på snö, skulle varit 2027 nästa gång för Halland. 


Däremot anta utmaningen att arrangera GM på rullskidor 2023. 


11§ Verksamhetsplan och budget, inkl medlemsavgift för 2021-2022 
Verksamhetsplanen för föreningsåret 2020-2021, granskades och godkändes av mötet. 


Budget för föreningsåret 2020-2021, granskades och godkändes av mötet. 


Styrelsens förslag att inte ha någon medlemsavgift för föreningsåret 2021-2022 godkändes av mötet. 
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12§ Val av ordförande för föreningsåret 2021-2022 
Mötet valde Jonny Andersson (OK Nackhe) till ordförande för föreningsåret 2021-2022. 


13§ Val av styrelse för föreningsåret 2021-2022 
Viktor Johansson och Anna Carnegård avgår ur styrelsen. Ersätts av Birger Svensson (tillika Kassör) 


och Kenneth Rolling Halmstads SK. Omval av Stefan Gunnarsson. Peter Aronsson och Michael Edberg 


sitter ytterligare 1 år. 


14§ Val av revisor för föreningsåret 2021-2022 
Mötet valde Marianne Thorsson till revisor för föreningsåret 2021-2022. 


15§ Val av valberedning för föreningsåret 2021-2022 
Mötet valde Mattias Carlsson (ordf.). Martin Boberg avgår. Styrelsen får i uppdrag att hitta lösning på 


att tillsätta fler i valberedningen. Rullande schema över landskapsdelarna/klubbarna?  


16§ Övriga frågor 
Tävlingsprogram presenterades och godkändes. 


Peter Aronsson informerade om årets skidresa till Orsa/Grönklitt i början av december, där det är i 


princip fullanmält. 


17§ Utdelande av priser 
Då det varit tävlingsavbrott pga Corona-pandemin, delades inga priser ut i år. 


18§ Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 


 


Vid Protokollet:   Ordförande för mötet: 


 


________________________________  _________________________________ 


Peter Aronsson   Claes Åkerberg 


Justerat 


 


__________________________________  _________________________________ 


Martin Hildingh   Johan Gull 
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Deltagarlista Hallands Skidfö rbunds 
a rsmö te 2021-10-28 


Namn Förening Rösträtt 


Jonny Andersson HSF  


Peter Aronsson HSF  


Anna Carnegård HSF  


Stefan Gunnarsson HSF  


Viktor Johansson HSF  


Michael Edberg HSF  


Birger Svensson Ekonomiansvarig  


Claes Åkerberg Ordförande för mötet  


Johan Gull FK Friskus Varberg X 


Martin Hildingh IF Rigor X 


Mattias Carlsson IK Trenne Ullared X 


Daniel Ivarsson Krogsered IK X 


Per-Olof Ivarsson Krogsered IK  


Tomas Gunnarsson OK Nackhe X 


Mikael Millgård SK Hylte X 


Kent Svensson Ätran IF X 


Dan-Olof Nilsson Ätran IF  


Kenneth Rolling Halmstad SK X 
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