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 Protokoll fört vid Tormestorps IF:s 
 80:e årsmöte den 5 februari 2017 
   
 

   
 
§ 1701 Årsmötet öppnas 
 Ordförande Åsa Kull Persson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
  
§ 1702 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Åsa Kull Persson väljs till ordförande och Sara Henriksson till sekreterare. 
 
§ 1703 Val av protokolljusterare och rösträknare 
 Lena Wetterström och Bengt Andersson väljs till protokolljusterare.  
 
§ 1704  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 Mötet har utlysts genom medlemsutskick med kallelse via mail. 
  Kallelsen har varit på hemsidan och annonserats i Norra Skåne 170114 under 

föreningsinformation samt anslagits vid klubbhuset. 
 Årsmötet ansåg att mötet utlysts på rätt sätt. 
 
§ 1705 Fastställande av föredragningslista 
 Dagordningen godkändes.  
 
§ 1706 Godkännande av föregående årsmötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 1707 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016. 
   Åsa berättar om styrelsens arbete under året. Årets ekonomiska resultat har varit bra, vilket 
   tyvärr till viss del beror på färre aktiva orienterare och färre ungdomar som tävlar. Fokus 
   under året har varit ungdomsträningarna där vi ser sex till åtta ungdomar som flitigt 
   återkommer. Klubben har även deltagit på vandringsfestivalen på Hovdala som både 
   vandrings guider och som sjukvårdare. 
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2016. 
 Lars Lindborg presenterar balans och resultaträkningen.  
 c) Sektionernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2016. 
 Sektionernas verksamhetsberättelser presenteras kort av representanter i sektionerna.  
 
§ 1708 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och 

räkenskapsåret 2016. 
 Revisorerna Siri Einarsson och Göran Persson meddelar att räkenskaperna är förda med 

ordning och reda och försedda med vederbörliga verifikationer, banktillgodohavanden är 
kontrollerade mot verifikat och kassakontot genomgånget. 

  
§ 1709 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 Siri och Göran tillstyrker full och tacksam ansvarsfrihet för styrelse och kassör för det 

gångna årets förvaltning. 
   
§ 1710 Fastställande av medlemsavgifter för 2018. 
 Medlemsavgifterna förblir oförändrade. 
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§ 1711 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för verksamhets- och 

räkenskapsåret 2017.   

 Åsa går igenom styrelsens verksamhetsplan och sedan tas de andra verksamhetsplanerna 
upp sektionsvis. Tennissektionen kommer läggas ner och kommer att ligga under 
anläggningssektionen. Ungdomssektionen står utan ansvarig för sektionen och hur vi går 
vidare kommer att tas upp på nästa styrelsemöte. 

. 
  
§ 1712 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 
 Det fanns inga inkomna motioner. 
 
§ 1713 Val av styrelse och funktionärer: 
 
 Val av ordförande 2 år:  Åsa Kull Persson (omvald) 
 
 Styrelseledamöter 2 år:    Sara Henriksson (omvald 1år) 
    Jan Nilsson  (sittande) 
    Vidar Albinsson (nyval 2år) 
    Bo Wetterström (sittande) 
  
 Styrelsesuppleanter 1 år:  Lars Nilsson   
    Lars Lindborg 
 

  Två revisorer 1 år:  Göran Persson  
    Siri Einarsson  
 

  Två revisorssuppleanter 1 år: Lena Lindkvist  
    Lottie Jönsson  
 

  Anläggningssekt 1 år:  Michael Christoferson  
    Bo Wetterström 
    Bjarne Nilsson  
     

  Arrangemangssekt 1 år:  Lars Lindborg  
    Bengt Andersson 
    Leif Claesson  
    Sven Thörnkvist  
    Tomas Einarsson  

 
  Ekonomisekt 1 år:  Lars Nilsson   

    Michael Håkansson  
    Jan Nilsson   
 
   IT-sekt 1 år:    Jan Ottmer   
    Rolf Gustavsson  
                        Pia Svensson   
          

  Seniorsekt 1 år:  Mats- Ola Persson  
    Jan Ottmer   
    Erica Björck   

  
Skidsektion 1 år:  Tomas Einarsson  

    Bengt Andersson   
    Sven Thörnkvist  
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    Åke Jönsson   
    Nils-Joel Persson 

  
  Trivselsekt 1 år:  Liselotte Håkansson  

    Pia Svensson   
    Michael Håkansson  
    Lena Wetterström  
    Boel Ottmer    
    Sara Henriksson  
    Camilla Albinsson  

Kerstin Nilsson   (skoj på hoj) 
     

  Ungdom/juniorsekt 1 år:  Vakant 
    Niklas Henriksson 
        

  Stugfogde yttre 1 år:  Karl-Erik Nilsson  
     

  Stuguthyrare 1 år:  Annika Bengtsson  
 

  Skåneleden 1 år:  Bengt Bengtsson  
    Sven-Olof Lundgren  

Kaj Johansson 
 
Arkivansvarig  Michael Håkansson  

   
Valberedning 1 år:  Karl-Johan Persson  
   Harald Ottmer 

    
§ 1714  Övriga frågor: 
 Planering inför Valborg diskuteras angående att kör och talare behöver ordnas samt att 

någon annan får ta över ansvaret för firandet som tidigare har legat på Micke och Lotta 
Håkansson. 

 
 Lars Lindborg berättar om tävlingsplaneringarna. Inför årets tävling som blir vid 

Ebbjörnarp kommer det snart hållas ett planeringsmöte. 
 Lars informerar om 7-manna där arrangemanget roterar i regionen och där det 2018 är 

Skånes tur att arrangera. Det blir troligen sista gången eftersom Småland och Blekinge 
kommer att hoppa av efter deras nästa arrangemang. Nästa år kommer det att läggas i 
samband med påskhelgen, troligen torsdag och fredag i Hässleholm. Tyringe har tävling 
påskafton och Hästveda tillsammans med Torfinn på påskdagen. TIF tar DM i slutet av 
augusti. Var är ännu inte bestämt men vi hoppas på en karta på Hovdala, från slottet och 
söderut. 

  
 Lars Lindborg berättar även lite ifrån SKOF:s årsmöte och om tidningen Kärrkanten som 

ska läggas ut så att allmänheten kan läsa den. Vi får alla hjälpas åt.  
        
§ 1715 Mötet avslutas 
 Åsa Kull Persson förklarar mötet avslutat.  
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 Vid protokollet: Ordförande: 
 
 
 ----------------------                                        ------------------------- 
 Sara Henriksson Åsa Kull Persson 
 
 
 Justeras: 
 
  
                        ----------------------                                        ------------------------ 
 Lena Wetterström Bengt Andersson 
 
 


