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Protokoll vid styrelsemötet den 1 Mars 2023 
 

Plats:  Stridbecksliden  

 

Närvarande Christer Oskarsson Ordförande 

   Kristina Persson Sekreterare 

   Joakim Gustafsson Ungdomskommittén 

   Jan Olof Svensson           Arrangemangskommittén 

   Oscar West Valberedningen samt träning och tävlingskommittén  

   Lotta Enberg  Marknadskommittén (digitalt) 

   Ingolf Bengtsson              Kassör   

 

 

§ 1  Mötet öppnades 

  Ordförande öppnade mötet. 

   

§ 2  Dagordning  

   Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§ 3  Val av justeringsperson 

  Styrelsen beslutade att utse Ingolf Bengtsson till justeringsperson   

 

§ 4  Föregående protokoll 

 

Föregående möte gicks igenom, Vi beslutade om styrelsemötesdatum därefter  och lades  förgående 

protokoll till  handlingarna. 

§ 5  Rapport från AU 

Vi är i behov av personnummer för att betala ut ersättning gällande utbetalning av Kattegattselevernas 

uppdrag för hemsidan. Vi behöver redovisa transaktionen till skattemyndigheten avsett om ersättningen 

är arvode eller stipendium. 

Revisorerna har synpunkter på två transaktioner i klubbens redovisning. När ersättning ska betala ut 

behöver besluts tas innan ersättning utbetalas. 

 

§ 7  Ekonomi - lägesinfo  

Intäkterna för medlemsavgifter har sjunkit. Medlemsantalet är nuvarande ca 250. Aktuell matrikel 

lämnas till styrelsen. 

Två bidrag är sökta, för Kaneberg och kansliet samt för kartbidrag.  

Både Blodomloppet och Vårruset har ansträngd ekonomi. 

Klubben har fram till dags datum betalt ut arvode till tre personer, tävlingsledare för vårruset och 

blodomloppet samt tränare. Arvodena ska fastställas i början av verksamhetsåret. 

Styrelsen beslutar att fastställa ersättning arvodet till 15000 kr för tävlingsledare för vårruset och 

blodomloppet och tränarersättningen  till 13500kr.  Gällande ersättning för vårrus och blodomloppet är 

det en minskning. 

 

§ 8  Träning/Tävling – lägesinfo 

   

Kommittén planerar för 3 KM- tävlingar, 20 mars, 8 maj och augusti. Tävlingarna ser i samband med 

ungdomsträningar. Kommittén har köp in 150 KM-medaljer  

   Vårcup planeras.  

  Hilleröds klubbstuga är bokad för klubbresa vid tävlingar 10-11 juni Boende på hårt underlag erbjuds. 

  Tält och klubblista finns på hemsidan. Vi behöver uppmuntra till samåkning. Förslagsvis genom FB. 
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§ 9  Arrangemang – lägesinfo 

Planering för Hallandpremiären är aktuell. Det är något svårare att tillsätta poster på fredagens tävling 

än på söndagens  tävling. Det har varit en utmaning att ha två tävlingsplatser. Kommittén  önskar att ha 

en sammanhållen tävlingsarena kommande år då tävlingen tävlingen planeras till ÖN 

  Kommittén har ansökt om två tävlingar 2024, Hallandspremiären och sprint DM 

   

 

 

 

§ 10 Ungdom – lägesinfo 

Kommittén har skickat ut säsongsplanering via idrottonline. Ordinarie ungdomsträning startar 6 mars 

 

  

§ 11 Marknad – lägesinfo 

  Vi behåller Trimtex klädavtal avtalet ut. Avtalet löper ut i januari 2025. 

Klädshopen kommer att öppna snart och vara öppen fram till 230402. Hoodies kommer att finnas, som 

sponsras till ungdomar med 150 kr ( totlat 5000kr) 

Medlemmar utrycker att de vill lära sig använda hemsidan. Kristina bokar en tid med Björn för 

utbildning (I samråd med Björn blir det den 14 mars) 

Sponsorhuset kontaktar Lotta den 3 mars. 

HittaUt-beslutat startdatum är 28 april 

  

   

§ 13 Övriga frågor 

Vi behöver stugvärdar till Kaneberg. Vi efterlyser via hemsidan och Facebook. Kristina ansvarar för att 

information kommer ut. 

   

Styrelsen beslutade att ungdomar som ansvar för aktivsommar aktiviteter får behålla arvodet som 

klubben får via kommunen. 

 

Styrelsen beslutade att medlemmar som ritar kartor åt externa parter exempelvis skolgårdskartor får 

behålla arvodet med ett avdrag för administration. Yngre medlemmar ska prioriteras.  I avtal med 

köparen ska det skrivas in att Halmstad OK har äganderätt och att köparen har fri nyttjanderätt. 

 

 

  Preliminära datum för styrelsemöten innevarande verksamhetsår 

• 26 april 17:00 

• 24 maj 18:30 

• 14juni 18:30 

• 23 augusti 18:30 

• 25 oktober 18:30(budgetförslag) 

• 22 november 18:30(årsmötesplanering, bjuda in valberedningen) 

• 10 januari 18:30 

 

 Christer informerade om HOF årsmöte. 

 

 

 

§ 13 Mötets avslutande 

  Ordförande avslutade mötet 
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Vid protokollet: 

 

 

Kristina Persson 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

 

     

Ordförande    Justeringsperson 

 

 

 

 


