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 Protokoll fört vid Tormestorps IF:s 
 81:e årsmöte den 4 februari 2018 
   
 

   
 
§ 1801 Årsmötet öppnas 
 Vice ordförande Vidar Albinsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
  
§ 1802 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Vidar Albinsson väljs till ordförande och Sara Henriksson till sekreterare. 
 
§ 1803 Val av protokolljusterare och rösträknare 
 Bengt Bengtsson och Eva Persson väljs till protokolljusterare samt rösträknare.  
 
§ 1804  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 180121 under 

föreningsinformation samt via klubbens facebook grupp. 
 Årsmötet anser att mötet utlysts på rätt sätt. 
 
§ 1805 Fastställande av föredragningslista 
 Dagordningen godkännes.  
 
§ 1806 Godkännande av föregående årsmötesprotokoll 
 Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 
 
§ 1807 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017. 

Ordförande redogör för styrelsens arbete under året. Årets ekonomiska resultat har varit 
bra, med en välbesökt tävling, Tormestorpsträffen som var mycket lyckad. Tyvärr beror det 
ekonomiska resultatet även på att vi fortsatt har färre aktiva orienterare särskilt färre 
ungdomar som tävlar. Klubben har även i år deltagit på vandringsfestivalen på Hovdala 
som vandringsguider.  

 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2017. 
 Ordförande presenterar balans- och resultaträkning. Klubben har god ekonomi och 

värdepapper och tillgångar har stärkts. Styrelsens balans- och resultaträkning godkänns. 
 c) Sektionernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2017. 
 Sektionernas verksamhetsberättelser presenteras kort av representanter i sektionerna.  
 
§ 1808 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och 

räkenskapsåret 2017. 
 Revisorerna Siri Einarsson och Göran Persson meddelar att räkenskaperna är förda med 

otrolig ordning och reda och försedda med vederbörliga verifikationer. 
Banktillgodohavanden är kontrollerade mot verifikat och kassakontot genomgånget. Siri 
och Göran tillstyrker full och tacksam ansvarsfrihet för styrelse och kassör för det gångna 
årets förvaltning. 

  
§ 1809 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 Årsmötet tillstyrker ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret. 
   
§ 1810 Fastställande av medlemsavgifter för 2019. 
 Årsmötet beslutar om oförändrade medlemsavgifter och anmälningsavgifter mm för 2019. 

Se bilaga. 
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§ 1811 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för verksamhets- och 

räkenskapsåret 2018.   

 Ordförande går igenom verksamhetsplan samt budgetförslag för 2018. Ungdoms-/ 
juniorsektionen står utan ansvarig och med väldigt få aktiva ungdomar så ungdoms- / 
juniorsektionen och seniorsektionen föreslås gå samman till en orienteringssektion. 
Årsmötet beslutar fastställa redovisad verksamhets- och budgetplan samt 
sammanslagningen av ungdoms-/ juniorsektionen och seniorsektionen till en 
orienteringssektion. 

  
§ 1812 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 
 Det fanns inga inkomna förslag eller motioner. 
 
§ 1813 Val av styrelse och funktionärer: 
 Då det inte gick att tillsätta samtliga funktionärer bl.a. klubbordförande så beslutade 

årsmötet att det snarast skulle kallas till ett nytt möte med valberedningen som hölls den 
25/2 och därefter ett nytt årsmöte den 13/3 där vakanserna kunde fyllas. Sittande styrelse 
kvarstod fram till dess att ny styrelse utsetts. 

 
 Val av ordförande 2 år:  Bo Wetterström (fyllnadsval) 
 
 Styrelseledamöter 2 år:    Sara Henriksson (fyllnadsval 1år- 2018) 
    Jan Nilsson  (omval 2år- 2019) 
    Michael Christoferson (nyval 2år- 2019) 
    Lars Nilsson  (fyllnadsval 1år- 2018) 
  
 Styrelsesuppleanter 1 år:  Aron Johansson  
    Eva Persson 
 

  Två revisorer 1 år:  Siri Einarsson 
   Sven Olof Lundgren  

 
  En revisorssuppleanter 1 år: Lottie Jönsson  

 
  Anläggningssektion 1 år:  Michael Christoferson  

    Bo Wetterström  
     

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

 
  Ekonomisektion1 år:  Lars Nilsson   

    Michael Håkansson  
    Jan Nilsson   
 
   IT-sektion 1 år:   Jan Ottmar   
    Rolf Gustavsson  
                        Pia Svensson  
    Johan Risberg  
       
    

Orienteringssektion 1 år:  Mats- Ola Persson  
    Jan Ottmer   
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 Eva Persson   

  Lars Lindborg 
  
Skidsektion 1 år:  Tomas Einarsson  

    Bengt Andersson   
    Sven Thörnkvist   
    Åke Jönsson   
    Nils-Joel Persson 

  
  Trivselsektion 1 år:  Liselotte Håkansson  

    Pia Svensson   
    Michael Håkansson  
    Lena Wetterström   
    Sara Henriksson  
    Camilla Albinsson  

Kerstin Nilsson   (skoj på hoj) 
        

  Stugfogde yttre 1 år:  Karl-Johan Persson  
   Nils-Joel Persson  

     
  Stuguthyrare 1 år:  Michael Christoferson  

 
Arkivansvarig 1 år:  Michael Håkansson  

   
Valberedning 1 år:  Karl-Johan Persson  
   Harald Ottmer 

    
§ 1814  Övriga frågor: 
 Lars informerar om:  

• 2018 års Tormestorpsträff, som kommer att bli lite annorlunda då det är Natt DM 
som vi skall arrangera fredagen 21september.  

• Göinge Kretsens årsmöte = OL -klubbarna i Hässleholms Kommun, som hölls 23 
jan. Det kommer att kallas till ett nytt möte för att försöka få till ett gemensamt 
veckovis träningsprogram.  

• svårigheterna att skapa ett bra tävlingsprogram för distriktet. Länsstyrelsens 
naturvårdsenhet har bl.a. kommit med nya regler angående vårdatumstopp i Skåne 
som framöver föreslås vara 15 april till 15 juli. Skof och Soft jobbar tillsammans på 
detta ärende. 

• gruppen för fyrklubbs översyn, vilken TIF var representant för grupp D i år. Mötet 
hölls i Hässleholms OK:s klubbhus den 9 jan. En omfattande motion från Lunds 
OK behandlades vid Skofs årsmöte. Motionen och beslut om eventuella ändringar i 
fyrklubbsreglerna tas vid Skof årsmöte 10 feb.  

• TIF:s dispensansökan till Länsstyrelsens Naturvårdsenhet om en generell dispens 
för TIF att bedriva klubbens orienteringsverksamhet inom Göingeåsens 
naturreservat. Länstyrelen har beviljat en 5 årig dispens, 2018-01-01 - 2023-12-31.  

Följande villkor gäller:  

o Snitslar och orienteringskontroller får inte kvarlämnas i naturen utan ska tas 
bort senast 24 timmar efter tävling/ träning  

o Under perioden den 15 april – 15 juli får endast begränsade arrangemang 
förekomma, särskild hänsyn ska visas.  
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o Deltagarna ska göras medvetna om att de är i ett naturreservat och att 
särskilda regler gäller.  

o Start och målgång samt andra anordningar som toaletter mm. ska alltid 
förläggas utanför reservatsområdet.  

o Förvaltaren ska informeras inför varje tävling.  

Villkoren kommer att anslås i klubbhuset. Dispens har även erhållits för 2018 års     
tävling den 21 september.  

• 2018 års kartritning. Återstående del av Göingeåsen, norra delen kommer att 
rekognoseras under vintern. Målet är att vara klar med rekognosering så att 
renritningen kan slutföras under maj månad.  

• Att vid årets Nyårsorientering uppvaktades klubben av Skånes Skidförbund genom 
Ordf. Nils Arvid Olofsson som överlämnade en plakett med anledningen av att TIF 
under året genomfört sitt 80 verksamhetsår.  

• överlämnade 5 ex av tidningen Kärrkanten från Skånes skogskarlar.  

Till Skof årsmöte väljs Bo Wetterström och Lars Lindborg att representera TIF. 
  

§ 1815 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarar mötet avslutat  
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet: Vice ordförande: 
 
 
 ----------------------                                        ------------------------- 
 Sara Henriksson Vidar Albinsson 
 
 
 Justeras: 
 
  
                        ----------------------                                        ------------------------ 
 Bengt Bengtsson Eva Persson 
 
 


