
Protokoll vid årsmöte för Halmstad Orienteringsklubb  
5 februari 2023 

Kaneberg 

 

 

 

Närvarande:  22 medlemmar deltog i årsmötet. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Christer Oskarsson välkomnade alla medlemmar till Kaneberg. 

§ 2 Fastställande om röstlängd 

 Årsmötet fastställde röstlängden till 22.  

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Kerstin Karlsson till mötesordförande och Kristina Persson 

till mötessekreterare. 

§ 4 Val av två justeringspersoner samt rösträknare 

Årsmötet beslutade att välja Joakim Gustafsson och Jenny Green till justeringspersoner 

tillika rösträknare. 

§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Sekreterare Kristina Persson berättade att årsmötet utlysts på hemsidan vid årsskiftet och 

att årsmöteshandlingar funnits tillgängliga på hemsidan sedan mitten av januari, vilket 

godkändes. 

§ 6 Fastställande av dagordningen 

 Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen med tillägg av övriga frågor.  

§ 7 Verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för år 2022 

Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning gicks igenom med tillägg 

angående antalet deltagare vid Vårruset och Blodomloppet. 

§ 8 Revisionsberättelse för år 2022 

 Revisionsberättelsen lästes upp av Hans Andersson och godkändes av 

 årsmötet. 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gånga året. 

§ 10 Styrelseförslag och motioner 

Motioner och styrelseförslag har inte inkommit inför årsmötet. 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för år 2024 

 Årsmötet beslutar om oförändrade medlemsavgifter inför 2024. 

 

• Medlemspris för barn och ungdom till och med 20 år: 300 kr/år 

• Medlemspris från och med 21 år: 600 kr/år 

• Medlemspris från och med 65 år: 300 kr/år 

• Familjepris inklusive ungdom till och med 20 år: 1200 kr/år 



 

  

 

§ 12 Verksamhetsplan för år 2023 

 Årsmötet beslutar att fastslå verksamhetsplan inför 2023. 

§ 13 Budget för år 2023 

Budgetförslag inför 2023 redovisades. Önskemål om att tidigarelägga budgetarbetet inför 

kommande år då arrangemang påverkas.  Vissa poster kan behöva korrigeras av 

kommande styrelse så som kläder, klubbfest, klubbresa. Medlemmar uttryckte oro över 

ett budgeterat minusresultat.  

Årsmötet beslutade att ställa sig bakom budgetförslaget. 

§ 14 Val av klubbfunktionärer 

a) Ordförande, tillika styrelsens ordförande (1 år) 

Årsmötet beslutade att välja Christer Oskarsson. 

b) Sekreterare (2år) 

Årsmötet beslutade att välja Kristina Persson. Kristina har till valberedningen informerat 

om begäran att inte bli omvald. Valberedningen har inte lyckats hitta en lämplig 

kandidat. Kristina ställer upp kortsiktigt och deklarerade att hon avser att avgå när 

valberedningen fått fram  en ny kandidat.  

c)  Kommittéordförande (2år) 

 Arrangemang : Årsmötet beslutade att välja Dan Sjöholm. 

 Ungdom: Årsmötet beslutade att välja Joakim Gustafsson.    

d)   Kommittéledamöter (1 år) 

Arrangemang: 

Årsmötet beslutade att välja Jan Olof Svensson, Loke Agmarken och Martin Johansson. 

 Marknad: 

 Årsmötet beslutade att välja Anna Bengtsson, Lovisa Lager och  Isabell Engvall. 

 Träning/tävling  

Årsmötet beslutade att välja Kenneth Hovarth, Jan Lager, Per Gerdle, Björn Karlsson (d 

y),  Albin Persson. 

 Ungdom : 

Årsmötet beslutade att välja Maria Lönn, Linda Knopf, Jonas Fagerholm, Björn Spets 

och Johan Davidsson. 

e) Två revisorer jämte suppleanter (1 år) 

Årsmötet beslutade att välja Hans Andersson och Björn Karlsson (d ä) till revisorer samt   

Kerstin Johansson till suppleant. 

f) Valberedning, tre personer (1 år) varav en sammankallande 

Årsmötet beslutade att välja Oscar West och Lovisa Lager. Oscar är sammankallande. 

Den tredje platsen är vakant och behöver tillsättas vid ett kommande klubbmöte. 

    

§ 15 Övriga frågor  

 Vårruset: 



Roger Andersson informerar om Vårruset den 4 maj 2023. Loppet kommer att likna   

tidigare upplägg med få förändringar. Alla funktioner är viktiga.  Lyfta lämpligen att ha 

ett lopp för såväl kvinnor som män med maratongruppen. 

 Hemsidan 

Sune Andersson informerar om Eventors fördelar vid arrangemang och klubbaktiviteter. 

Sune framför ett tack till berörda medlemmar som arbetat med driftsättningen av 

hemsidan samt till elever vid Kattegatts gymnasiet 

PreO SM: 

Roger Andersson och Mats Tellqvist informerar om att klubben arrangerar PreO SM 

under 3 dagar 13-15 oktober. Även här är medlemmars deltagande viktigt. 

Hallandspremiären: 

Christer Oskarsson och Yngve Kihlberg informerar om tävlingarna 10 och 12 mars och 

påminner medlemmar om att hålla sig uppdaterade via hemsidan. 

 Hallands 3 dagars: 

Kenneth informerar om att vi arrangerar tävlingarna vid Toftasjön14-16 juli. Mer 

information kommer. 

 O-Ringen 

Mats Tellqvist informerar om ett gemensamt  klubboende Åhns kursgård. Intresse 

kommuniceras snarast till Mats 

Kommande träningar: 

Kennet Horvath informerar om att det 11/2 finns en träningsmöjlighet tillsammans med  

Falkenbergs OK. Snitslar från landslagets läger finns ute. 

Mats Tellqvist informerar om PreO träning lördagen den 11 februari vid Gården Ön. 

 Kansli: 

 Styrelsen arbetar med och undersöker olika alternativ. 

Förslag från medlemmar är att bygga ut Kaneberg, Nymansgatan, Köpa en fastighet. 

§ 16 Mötets avslutande 

Kerstin Karlsson tackar för sig och avslutar mötet samt lämnar över till Christer 

Oskarsson som avtackar medlemmar som avgått. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Kristina Persson, mötessekreterare   Kerstin Karlsson, mötesordförande  

 

 

 

Joakim Gustafsson justeringsperson  Jenny Green, Justeringsperson 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


