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 TIF Årsmötesprotokoll 2021 

 

  

 Protokoll fört vid Tormestorps IF:s 

 84:e årsmöte den 14 februari 2021 
   

 

   

 

§ 2101 Årsmötet öppnas 

 Ordförande Bo Wetterström hälsar alla välkomna till digitalt årsmöte och förklarar mötet 

öppnat. 

  

§ 2102 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Bo Wetterström väljs till ordförande och Ewa Persson till sekreterare. 

 

§ 2103 Val av protokolljusterare och rösträknare 

 Thomas Falkstrand och Lars Nilsson väljs till protokolljusterare samt rösträknare.  

 

§ 2104  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 Mötet har utlyst via annons i Norra Skåne 30/1, 

 genom medlemsutskick med kallelse via mail samt 

  kallelsen har varit utlagd på TIF hemsida 14 dagar före mötet. 

 Årsmötet anser att mötet utlysts på rätt sätt.  

 

§ 2105 Fastställande av föredragningslista 

 Dagordningen godkännes.  

 

§ 2106 Godkännande av föregående årsmötesprotokoll 

 Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 

 

§ 2107 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

Ordförande berättar att året har varit speciellt med mycket inställd verksamhet pga 

Coronapandemin. Årsmötet läser igenom verksamhetsberättelsen, och beslutar att flytta text 

om Göinge idrottskrets från arrangemangssektionen till styrelsens verksamhet.  

 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2020. 

 Kassören presenterar balans- och resultaträkning. Utgifter för startavgifter har minskat pga. 

pandemin. Klubbens ekonomi är god. Styrelsens balans- och resultaträkning godkänns. 

 c) Sektionernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2020. 

 Sektionernas verksamhetsberättelser lästes igenom utan kommentarer och lades till 

handlingarna. 

  

§ 2108 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och 

räkenskapsåret 2020. 

 Revisorerna Siri Einarsson och Sven Olof Lundgren meddelar att räkenskaperna är förda 

med ordning och reda och försedda med vederbörliga verifikationer. Banktillgodohavanden 

är kontrollerade mot verifikat och kassakontot genomgånget. Siri Einarsson och Sven Olof 

Lundgren tillstyrker full och tacksam ansvarsfrihet för styrelse och kassör för det gångna 

årets förvaltning. 

  

§ 2109 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 Årsmötet tillstyrker ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret. 
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§ 2110 Fastställande av medlemsavgifter för 2021. 

 Årsmötet beslutar om oförändrade medlemsavgifter och anmälningsavgifter mm för 2021. 

Se bilaga. 

 

§ 2111 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för verksamhets- och 

räkenskapsåret 2021.   

 Årsmötet läser igenom verksamhetsplan för 2021. Arrangemangsektionen som slagit 

samman med IT-sektionen vid senaste styrelsemötet ska komplettera sin verksamhetsplan 

för 2021. Barngymnastiken, som avbröts pga. pandemin, är osäker på om verksamheten 

kommer starta igen och har ingen plan för 2021 

Kassören går igenom budgetförslag för 2021. Medel är budgeterad för nyritning av 

Hovdalakartan.  

Årsmötet beslutar fastställa redovisade verksamhets- och budgetförslag. 

  

§ 2112 Styrelsens förslag för nya stadgar 

 Styrelsens förslag har funnits tillgänglig på hemsidan. 

Årsmötet beslutar att förändra föreningens stadgar enligt styrelsens förslag. 

 

§ 2113 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 

 Det fanns inga inkomna förslag eller motioner. 

 

§ 2114 Val av styrelse och funktionärer:   kommentar t.o.m 

 Val av ordförande 2 år:  Bo Wetterström  2022 

 

 Styrelseledamöter 2 år:    Ewa Persson   2022 

    Jan Nilsson  sittande 2021 

    Håkon Jansen sittande 2021 

    Lars Nilsson   2022 

  

 Styrelsesuppleanter 1 år:  Aron Johansson  2021 

    Niklas Henriksson  2021 

 

  Två revisorer 1 år:  Siri Einarsson  2021 

   Sven Olof Lundgren  2021 

 

  En revisorssuppleant 1 år: Bengt Bengtsson  2021 

 

  Anläggningssektion 1 år:  Michael Christoferson  2021 

    Bo Wetterström  2021 

     

  Arrangemangssektion 1 år: Lars Lindborg  2021 

    Bengt Andersson  2021 

    Sven Törnkvist  2021 

    Tomas Einarsson   2021 

    Aron Johansson  2021 

    Jan Ottmer   2021 

    Rolf Gustavsson  2021 

                         

 

  Ekonomisektion1 år:  Lars Nilsson   2021 

    Michael Håkansson  2021 

    Jan Nilsson   2021 
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Orienteringssektion 1 år:  Mats-Ola Persson  2021 

    Jan Ottmer   2021 

 Ewa Persson   2021

  Lars Lindborg  2021 

  

Skidsektion 1 år:  Tomas Einarsson  2021 

    Bengt Andersson   2021 

    Sven Törnkvist  2021 

    Åke Jönsson   2021 

    Nils-Joel Persson  2021 

    Tommy Andersson  2021 

  

  Trivselsektion 1 år:  Liselotte Håkansson  2021 

    Pia Svensson   2021 

    Michael Håkansson  2021 

    Lena Wetterström  2021 

    Sara Henriksson  2021 

        

  Stugfogde yttre 1 år:  Karl-Johan Persson   2021 

   Nils-Joel Persson  2021 

     

  Stuguthyrare 1 år:  Michael Christoferson  2021 

 

Arkivansvarig 1 år:  Michael Håkansson  2021

   

Valberedning 1 år:  Karl-Johan Persson  2021 

   Henning Ottmer  2021 

        

   Hemsideansvarig 1år:  Pia Svensson   2021 

Per-Anton Persson  2021 

 

§ 2115  Övriga frågor:  

 Ewa Persson: Noname har ställt fråga om klubben är intresserad att köpa 

träningskläder. Om någon klubbmedlem är intresserad ska de kontakta Ewa. 

 Lars Lindborg: Göingeåsens naturreservat har blivit utvidgat och bestämmelserna 

ändrade. TIF har medverkat i remissarbete och påverkat bestämmelserna till förmån 

för orienteringsverksamhet inom reservatet. 

 Lars Lindborg: Lars N och Lars L har sökt sponsorer till ny Hovdalakarta. 

Sparbanksstiftelsen och Skånes idrottsförbund har lämnat positivt besked. Besked 

om sponsoransökan hos HIBAB väntas i mars. 

 Länsstyrelsen har fått medel att bilda naturreservat på Hovdala (beräknas vara klart 

redan i slutet av 2021). Tilltänkta regler för reservatet kan hindra möjligheten att 

arrangera orienteringstävling och träning på Hovdala. Lars L har skickat en 

skrivelse för att få förhandsbesked om blivande regler för reservatet för att få 

underlag till om TIF får arrangera fyrklubbsorientering 2022. Besked behövs senast 

i mars för att ansöka om tävling 2022 och hinna få karta klart till planerad 

fyrklubbstävling. 

 Lars Lindborg: HOK har arrangerat Hitta ut under 2020 och använt lantmäteriets 

karta över Hovdala. 
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 Orienteringstävlingen Tormestorpsträffen är planerad 18 april. Det är osäkert hur 

arrangemanget kan genomföras. Troligt blir det utan dusch och marka. 

Arrangemangssektionen ska sammankallas i närtid för planering. 

 Lars Lindborg frågar hur arbetet går att lägga upp TIFs historia på hemsidan. Bo 

ska höra med arkivansvarig om han med stöd av Rolf kan undersöka hur historien 

kan läggas upp.  

§ 2116 Mötet avslutas 

 Ordförande förklarar mötet avslutat  
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