
Protokoll fört vid Hjärnarps OL:s årsmöte i Margretetorp 
Datum: 2023-02-12 
 

1. Årsmötet öppnandes av Mikael Rubensson och de 13 mötesdeltagarna hälsades välkomna. 

2. Röstlängd upprättades med 13 röstande. 

3. Mikael Rubensson valdes till mötets ordförande och Helen Olsson till mötets sekreterare. 

4. Michael Lönn och Carina Eriksson till protokolljusterare och rösträknare.  

5. Mötet ansågs utlysts på rätt sätt och i tid.  

6. Föredragningslistan godkändes 

7. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes. En 

kommentar till verksamhetsberättelsen var att olika antal tävlings starter angavs, 

den troliga förklaringen är att antalet starter från Eventor inte inkluderar O-ringen 

och utlandsstarter. Styrelsen ser över detta och förtydligar i kommande 

redovisningar så att det tydligt framgår framöver. 

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senast 

räkenskapsåret godkändes.  

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets 

/räkenskapsåret lästes upp och godkändes. 

9. Styrelsens ansvarsfrihet godkändes av årsmötet. 

10. Fastställande av medlemsavgifter.  

Medlemsavgift höjs från 2024 till 800kr/år för vuxen och till 400 kr/år för ungdom och junior. 

Familjemedlemskap ersätts med en vuxenrabatt. För varje betalande ungdom erbjuds en 

vuxen 50% rabatt på medlemsavgiften. 

Ungdom (upp till 16 år) och junior (17-20år) 

Stödmedlem 100kr eller mer. 

11. Verksamhetsplan samt budget för 2023 godkändes.  

12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 

Redovisning av styrelsens förslag till ändringar av aktivitetsavgifter och ersättningar. 

Årsmötet beslöt enligt nedan: 

Tävlingsavgifter.   

Klubben sponsrar tävlingsavgifter för alla icke-kommersiella orienteringstävlingar som 

faktureras automatiskt via Eventor.  

Det exkluderar därmed O-ringen, tävlingar utomlands och löpartävlingar.  

Ungdomar (upp t.o.m. 16 år) tävlar gratis. Vuxna och juniorer betalar en aktivitetsavgift per 

tävling (ej för stafetter och fyrklubbs). Styrelsen bestämmer avgiften utifrån de ekonomiska 

förutsättningarna, under 2023 är aktivitetsavgiften 20 kr/tävling. 

Resor och läger.  

Ungdomar och juniorer får 50% subvention på tävlingsresor och träningsresor anordnad av 

annan organisation (SKOF, SOFT, annan klubb) Juniorer får 50% rabatt på boende, dock max 

400kr, vid deltagande i SM, Swedish League och JVM- tester. Subventionen per år är max 

2000kr för ungdomar och 4000kr för juniorer. 

Milersättning.  

Klubbmedlemmar har rätt till milersättning för resa vid deltagande på möten, konferens eller 

utbildning där man representerar klubben. Ingen milersättning vid deltagande i tävling. 

Inga motioner har inkommit till mötet 2023. 



13. Val av: 

a. Mikael Rubensson valdes till föreningens ordförande för en tid av 1 år.  

b. Martin Hansson och Helen Olsson valdes på 2 år, Åsa Bjäräng valdes för 1 år som 

ledamöter i styrelsen. Sittande ledamöter med 1 år kvar Per Sigbo.  

c. Linda Bygdestål valdes till suppleant i styrelsen för en tid av 1 år. Marie Sigbo 

adjungerad styrelseledamot (kassör) 

d. Elsa Sjöberg valdes som revisor för 1 år. Marie Nordström Ståhl valdes till 

revisorssuppleant för en tid av 1 år.  

e. Valberedningen: Christer Ljungdal, sammankallande, Rasmus Lindberg och Fredrik 

Ståhl valdes på 1 år. 

 

14. Övriga frågor.  

a. Informations kommittén. Erica Höst sitter ensam i denna. Styrelsen ser över och tar 

upp frågan på nästa styrelsemöte vilka som är ansvariga och inkluderar lämpliga 

representanter.   

b. Bengt Ståhl berättade kort om veteranträningar på onsdagarna dit alla är välkomna 

som är lediga en onsdag förmiddag och klarar gul/orange nivå – lägger egna banor 

och tar över OLNV tisdags träningars karta och plockar in kontrollerna från OLNV 

träning.  Tidningen ”I kärrkanten” ges ut av Skånes skogskarlar och att det finns ett 

antal exemplar i klubblokalen att ta hem o läsa om man är intresserad. 

 

15. Årsmötet avslutas och ordförande tackade alla. 

 

Vid protokollet   Mötets Ordförande 

 

___________________   ________________________ 

Helen Olsson    Mikael Rubensson 

 

Justeras 

 

___________________   ________________________ 

Michael Lönn    Carina Eriksson 

 


