
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2021 
Årsmötet hölls 17 mars 2022 



Heleneholms IF 

  

Dagordning vid ordinarie årsmöte 2022-03-17 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Mötets utlysande. 

3. Fastställande av dagordningen. 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 

 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

6. Sektionsstyrelsernas och föreningsstyrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och  

 balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 

7. Revisorernas berättelse över föreningsstyrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det  

senaste verksamhetsåret. 

8. Beviljande av ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår. 

11. Förändring stadgar med anledning av sammanslagning. 

12. Behandling av förslag, som väckts av föreningsstyrelsen eller inlämnats till föreningsstyrelsen  

 senast den 15 feb. 

13. Val av huvudstyrelse 

 a) Föreningens ordförande, för en tid av ett (1) år. 

 b) 2 ledamöter i föreningsstyrelsen, för en 

 tid av två (2) år. 2 ledamöter i föreningsstyrelsen för en tid av ett (1) år. 

 c) Två (2) revisorer jämte en suppleant för en tid av ett (1) år. 

d) 2 (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en (1) skall vara  

 sammankallande.  

14. Avslutning. 



Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 

Heleneholms IF, bestående av tre sektioner: Friidrottssektionen, 

långlöparsektionen och triathlonsektionen. 

1. Fakta om året som gått:   

Huvudstyrelse 

Ordförande: Niklas Malmlöf 

Vice ordförande: Kent Larsen 

Sekreterare: Jenny Åkesson 

Kassör: Lena Fredriksson 

Övriga ledamöter: Adrian Mehic, Göran Friman, Marie Elmqvist, Rose-Marie Persson  

Suppleanter:  

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 7 samt 2 möten inför sammanslagningen  

 

2. Styrelsens berättelse 

Året startade med en stor osäkerhet kring våra arrangemang och eventuella intäkter på 

grund av pandemin och rådande restriktioner. Med utgångspunkt från detta valde vi att 

förlänga korttidspermittering av vår idrottskonsulent Sebastian första halvåret.  

Vi blev ganska snart införstådda med att våra tävlingsarrangemang inom friidrotten i form 

av Pallasspelen och Atleticumspelen fick ställas in. Även de flesta av 

inomhusmästerskapen på barn och ungdomssidan ställdes in till besvikelse för många 

aktiva.  

Med fortsatta restriktioner på grund av pandemin blev det även beslutat att merparten 

av blodomloppen inklusive vårt eget arrangemang sköts upp till hösten med nya datum 

inplanerade.  

Trots att tävlingarna lyste med sin frånvaro såg vi ändå ett bra deltagande på träningar 

överlag och härlig träningsglädje.  

Under våren/sommaren meddelade även den meriterade diskuskastaren Axel Härstedt 

att han avslutade karriären. Karriären på kastplan blev därmed tyvärr kort i Heleneholm 

men istället påbörjades ett nytt samarbete. I rollen som idrottskonsult påbörjade Axel 

uppdraget att besöka skolor i närområdet och hålla i friidrottsträning och presentera 

Heleneholm som förening. Detta med syfte att locka till provträningar för intresserade 

skolungdomar i Heleneholms regi. 

Under hösten skedde det även förändringar på kansliet då Sebastian vår dåvarande 

idrottskonsulent bestämde sig för att sadla om och påbörja en utbildning med start under 

hösten. Ett rekryteringsarbete inleddes därför under hösten med syfte att hitta en 



ersättare. Efter ett antal intervjuer så föll valet på en egen medlem i form av Vanessa 

Hollender, tränare och ledamot i triathlonsektionen. 

Till stor glädje för många av våra aktiva kunde det under sommaren och hösten 

genomföras tävlingar med deltagare på SM-tävlingar i friidrott och ungdomar i 

götalandsmästerskapen, Ironman i Köpenhamn och diverse långlopp.  

Glädjande nog kunde vi även arrangera ett förvisso deltar begränsat blodomlopp men 

även Yddingeloppet, Julchansen och Sylvesterloppet kunde genomföras under hösten/ 

vintern. 

För mer detaljerad information om respektive sektion hänvisar vi till deras årsberättelser. 

3. Ekonomisk berättelse 

När vi nu avslutar verksamhetsåret 2021 kan vi konstatera att vi är en välmående förening 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Verksamhetsåret slutar med ett stort ekonomiskt överskott på 

645 KSEK.  

Detta överskott grundar sig på att vi varit försiktiga med kostnaderna på personalsidan 

genom korttidspermittering under första halvåret. Detta har utgjort en större 

arbetsbelastning på befintlig personal men samtlig personal har gjort ett stort jobb under 

året för att verksamheten ska fortlöpa för våra medlemmar.  

Under året har vi också mottagit bidrag från statligt håll och från Riksidrottsförbundet. Då 

vi även lyckades genomföra Yddingeloppet och ett modifierat blodomlopp med ett 

deltagartak på 900 deltagare så fick vi en extra boost på slutet.  

Pandemin har även medfört att det har varit begränsat med tävlingar och sociala 

aktiviteter vilket även det har medfört oplanerade kostnadsbesparingar under 

verksamhetsåret. 

 Vårt samarbete med vår hyresgäst Postens kamratförening har under året fungerat bra 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning och föreningsuppgifter. 

 



Föreningsuppgifter 2021 

Verksamhet 
Heleneholms IF bedriver verksamhet i tre sektioner. Friidrott-, långlöpar-, triathlon - sektionen. 

 

Medlemsantal 

Föreningen hade vid årets slut 513 medlemmar. Varav Triathlonsektionen 132 medlemmar och 

Långlöparna har 118 medlemmar. Friidrotten har 254 medlemmar och Heleneholms vänner var 9 

stycken  

 

Styrelse 
Niklas Malmlöf Ordförande 

Adrian Mehic Vice ordf  

Lena Fredriksson Adjungerad Kassör 

Jenny Åkesson  Sekreterare 

Kenth Larsen Ledamot 

Marie Elmqvist Ledamot   

Rose-Marie Persson Ledamot 

Göran Friman Ledamot 

 

Personal 

Maria Kvant                           Kansliansvarig och Blodomloppsansvarig 

Dennis Jacobsson                 Kontorist (50%) 

Sebastian Persson                Kontorist med ansvar för friidrott från september 90% tjänstledig 

Viktor Ahola Karlsson           Vikarie 80% från september till december 

 

 

Utmärkelser utdelat av årsmötet  

 
Årets ledare Vanessa Hollender 

 

Övriga utmärkelser utdelas på respektive sektionsmöte 



















 
 
Förslag medlemsavgifter 2023 
 
0 – 15 år  600:-  
16 år -   800:-   
Heleneholms vän 400:-  
Familjeavgift   1300:-   
Ständig medlem       8500:-  
 
(Alla ovanstående avgifter är samma som 2022) 
 

Eventuella tävlings-/träningsavgifter kan tillkomma 
beroende på ålder och idrottsform 
 

 



 

Heleneholms IF:s arrangemang 2022 
 

Datum Arrangemang Plats Målgrupp Sektion Deltagare 

16 
april  

Varvetmilen  Heleneholm Alla Långlöparna 300 

17 maj  Blodomloppet  Bulltofta Alla Kansli 7000 

24 maj Heleneholms 
Vårtävling 

Heleneholm Seniorer Friidrotten 100 

Aug. DM 1500 m Heleneholm Veteran, senior, 
junior & ungdom 

Långlöparna 100 

30 okt Yddingeloppet Torup Alla Långlöparna 1000 

Nov/ 
dec 

Julchansen  Atleticum Upp till 15år Friidrotten 500 

dec Klappjakten Heleneholm Alla Långlöparna 50 

31 dec Sylvesterloppet Pildammarna Alla Långlöparna 500 

Div Kasttävlingar Kastplan/Atleticum Juniorer/Seniorer Friidrotten   

 

 



 BUDGET FÖR HELENEHOLMS IF 2022

Intäkter

Nettoomsättning 3 498 370

Hyresintäkter 52 300

Övriga rörelseintäkter 120 000

Summa Intäkter 3 670 670

Kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -1 493 500

Lokalkostnader -294 000

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -53 000

Kostnader för transportmedel -1 200

Frakter och transporter -1 000

Övriga försäljningskostnader -11 000

Kontorsmaterial och trycksaker -26 000

Tele och post -51 600

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader -60 000

Övriga externa tjänster -86 000

Övriga externa kostnader -74 000

Tränarlöner -224 000

Löner till tjänstemän och företagsledare -1 137 965

Pensionskostnader -45 600

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -357 549

Summa Kostnader -3 916 413

Rörelseresultat -245 743

Resultat före skatt -245 743

Beräknat resultat -245 743



STADGAR 

 

Antagna vid årsmöte 1990-03-27 

Reviderade vid årsmöte 2005-03-20 

Reviderade vid årsmöte 2006-03-26 

Reviderade vid årsmötet 2020-03-03 

Reviderade vid årsmötet 2022-03-17 

 

För Heleneholms Idrottsförening orgnr 846000-2077 

 

Stiftad den 3 december 1939 

 

 

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING 

 

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 

tävlingsresultat. 

 

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och 

kulturellt avseende. All användning av förbjudna preparat s k doping, skall aktivt motarbetas! 

 

Idrotten skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan 

ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. 

 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och 

ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 

 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. 

 

ÄNDAMÅL 

 

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, främst för 

intresserade av friidrott, orientering, triathlon och motion. 

 

HEMORT 

 

Föreningen har sin hemort i Malmö. 

 

MEDLEMSKAP 

 

§ 1 

Medlem intages i föreningen av föreningsstyrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av 

inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av årsmötet. 

 

Föreningsstyrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem. 

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att 

motarbeta föreningens intressen. 

 

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av föreningsstyrelsen. Genom 

beslut av årsmötet får person på förslag av föreningsstyrelsen kallas till ständig medlem eller 

hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig 

ledamot i föreningsstyrelsen stadgas i 9 § i RF: s stadgar. 



 

 

 

§ 2 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till föreningsstyrelsen och 

anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till 

föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om avgiften skall betalas eller inte. 

 

Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 

 

§ 3 

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har 

försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller 

ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får inte avgöras 

förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid (minst 14 

dagar). 

 

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid 

överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den  

uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. 

 

 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och  

80 § RF: s stadgar. 

 

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne 

medlemmen på föreskrivna avgifter. 

 

MEDLEM 

 

§ 4 

Medlem 

- har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna 

- har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter 

- skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ 

inom föreningen 

- är skyldig ersätta sådan skada, som medlemmen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

åstadkommer på föreningen tillhörig egendom 

- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen 

 

§ 5 

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts på årsmötet. Ständig medlem betalar den 

engångsavgift som fastställts av årsmötet. 

 

Hedersmedlem är befriad från avgifter. 

 

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas. 

 

§ 6 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna 

inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 



Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om 

denna så bestämt, av sektionsstyrelse. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför 

Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. 

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren 

vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt 

tävlingen eller uppvisningen. 

 

FÖRENINGENS LEDNING 

 

§ 7 

Högsta beslutande instans inom föreningen är föreningens medlemmar kallade till allmänt möte. 

Sådant möte är, under förutsättning att kallelse utgått i stadgeenlig ordning, beslutsmässigt med 

det antal medlemmar som infunnit sig. 

 

Medlems rösträtt är personlig och får icke utövas genom fullmakt. 

 

Allmänt möte skall som föreningens årsmöte hållas inom tre månader efter verksamhets- och 

räkenskapsårets utgång. 

 

Antal allmänt möte (extra möte) skall utlysas av föreningsstyrelsen då omständigheterna så 

fordrar. 

 

Högsta beslutande instans inom sektion är sektionens medlemmar kallade till sektionsmöte. 

 

FÖRENINGSSTYRELSEN 

 

§ 8 

Föreningens löpande angelägenheter handhas av Föreningsstyrelsen. Den skall – inom ramen för 

RF: s, vederbörande SF: s och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt 

tillvarata medlemmarnas intresse. 

 

Det åligger föreningsstyrelsen särskilt att; 

- tillse att för föreningen bindande regler iakttas 

- verkställa av årsmötet fattade beslut 

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

- ansvara för och förvalta föreningens medel 

- förbereda årsmötet 

 

§ 9 

Föreningsstyrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter, jämte ev suppleanter. 

Valbar till styrelse skall inte vara anställd i föreningen. 

 

§ 10 

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den 

mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t o m 

nästföljande årsmöte. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som 

behövs. 

 



Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket RF: s 

stadgar. 

 

 

 

§ 11 

Föreningens firma tecknas av föreningsstyrelsen eller, om föreningsstyrelsen så bestämmer, av 

två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person. 

 

§ 12 

Föreningsstyrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så 

bestämmer. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet 

och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande 

mening skall antecknas i protokollet. 

 

§ 13 

Ordförande är föreningens officielle representant. Ordföranden leder föreningsstyrelsens 

förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen 

bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i 

ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland föreningsstyrelsens ledamöter 

enligt föreningsstyrelsens bestämmande. Varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på 

sekreteraren och kassören. 

 

Sekreteraren: 

att  förbereda föreningsstyrelsens sammanträden och föreningens möten 

att  föra protokoll över föreningsstyrelsens sammanträden 

att  registrera och förvara skrivelser 

att  tillse att fattade beslut verkställs 

att  om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior  

      av dessa 

att  årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen 

 

Kassören: 

att  se till att medlemmarna betalar förskrivna avgifter 

att  se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som  

      finns att få 

att  driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns  

      verifikationer över dessa 

att  svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över 

      föreningens räkenskaper 

att  i förekommande fall lämna särskild uppgift. Upprätta deklaration samt lämna  

      arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter 

att  årligen upprätta balans- samt resultaträkning 

att  föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade 

      priser införs 

att  i den mån varken RF: s samlingsförsäkring eller vederbörande SF: s försäkring är  

      tillräckliga, enligt beslut av föreningsstyrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i 

      föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter 

      är försäkrade till betryggande belopp 

att  utarbeta underlag för budget 

 

 



 

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M 

 

§ 14 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

 

REVISION 

 

§ 15 

Föreningsstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när 

helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, 

senast en månad före årsmötet. 

 

Revisorerna skall granska föreningsstyrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret samt till föreningsstyrelsen överlämna revisionsberättelse 

senast 14 dagar före årsmötet. 

 

SEKTIONER 

 

§ 16 

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner vid dessa stadgars 

ikraftträdande: 

 

• Friidrottssektion 

• Långlöparsektion 

• Triathlonsektion 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller extra möte som 

sammankallats för prövning av sådan fråga. 

 

§ 17 

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och minst 2 

övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med 

de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Föreningens 

årsmöte skall godkänna sektionsmötes val av sektionsstyrelse. 

 

§ 18 

Föreningsstyrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter 

som sektionsstyrelsen har. 

 

§ 19 

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under 

nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till föreningsstyrelsen för godkännande 

på tid som denna bestämmer. Föreningsstyrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som 

bedöms vara nödvändig, med hänsyn till föreningens ekonomiska ställning eller den väntade 

utvecklingen av den idrottsliga verksamheten. 

 

 

 



MÖTEN 

 

Ordinarie möten 

 

§ 1620 

Med föreningen hålls 

 

a)   Årsmöte inom tre månader efter verksamhets- och räkenskapsårets utgång. 

 

Föreningsstyrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Medlemmarna skall kallas minst 14 

dagar före årsmöte normalt genom kallelse i klubbtidningen eller genom annons i ortspressen. 

Föreningsstyrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för 

medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 

 

§ 1721 

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller 

lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på årsmöte resp. valmöte. Denne är personlig och har 

yttranderätt och förslagsrätt. 

 

§ 1822 

Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på 

mötet. 

 

§ 1923 

Vid årsmötet förekommer följande ärenden: 

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av dagordningen. 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt 

rösträknare. 

6. Sektionsstyrelsernas och Fföreningsstyrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och 

balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 

7. Revisionernas berättelse över föreningsstyrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under 

det senaste räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarfrihet för föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret 

11. Val  

a)  föreningens ordförande, tillika föreningsstyrelsens ordförande, för en tid av ett år; 

b)  halva antalet övriga ledamöter i föreningsstyrelsen för en tid av två år; 

c)  ev suppleanter i föreningsstyrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett  år; 

d)  två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte föreningsstyrelsens 

      ledmöter och ej heller ev sektionsstyrelses ledamöter delta; 

e)   tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara 

      sammankallande; 

12. Godkännande av val av sektionsstyrelse. 

13.12. Behandling av förslag, som väckts av föreningsstyrelsen eller inlämnats till 

föreningsstyrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 8 dagar, dock för 

förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före 

mötet. 



14.13. Övriga frågor 

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen före mötet. 

 

Extra Möte 

 

§ 2024 

Föreningsstyrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. 

Vidare är föreningsstyrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av 

skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av 

föreningens röstberättigade medlemmar. 

 

Underlåter föreningsstyrelsen att inom 14 dagar kalla mötet, får den som krävt mötet kalla till 

detta. 

 

Kallelse, i vilken anledningen till extra möte anges, kungörs normalt i klubbtidningen eller i 

ortspressen minst 8 dagar före mötet. 

 

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. 

 

§ 2125 

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i  

1621 och 1722 §. 

 

BESLUT, OMRÖSTNING 

 

§ 2226 

Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om 

sådan begärs. 

 

Med undantag för de i 2428 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla 

frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF: s stadgar). 

 

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så 

begär. 

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden 

vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i 

händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

 

STADGEFRÅGOR M M 

 

§ 2327 

Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa förening. För stadgeändring krävs att minst 

2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet. För upplösning av föreningen krävs beslut härom 

med minst 2/3 majoritet av två på varandran följande årsmöten. 

Möte som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av 

sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet. 

 

 



§ 2428 

Tvistelösning 

Samtliga tvister med anledning av dessa stadgar eller som sammanhänger med dessa stadgar 

skall avgöras av skiljemän enligt gällande svensk lag. Skiljenämnden skall tillämpa 

rättegångsbalkens omröstningsregler. Skiljedom eller annat slutgiltigt beslut skall innehålla skäl. 

§ 2529 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till 

bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av föreningsstyrelsens och 

årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall 

omedelbart delges vederbörande SF. 

 

Beslut om bildande eller nedläggande av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF. 

 

 

§ 2630 

 

Utöver dessa stadgar gäller RF: s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt 

vederbörande SF: s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade 

föreskrifter. 

 

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar 

finns tillgängliga för medlemmarna. 



PM från valberedningen inför årsmötena med 

Heleneholms IF den 17 mars 2022. 
 

Eftersom det föreligger ett förslag om att Heleneholms IF 

från och med 2022 skall omorganiseras så att de tre 

fristående sektionerna friidrott, långlöpning och triathlon 

skall upphöra och administreras av en styrelse föreslår vi 

att alla val göres på ett år eftersom förslaget verkar 

förankrat i hela föreningen 

 

Huvudstyrelsen 
Valberednings föreslår att den 2022 skall bestå av 

ordförande och 4 ledamöter. 

Valberedningen föreslår till ordförande Niklas Malmlöf. 

Valberedningen förslag till ledamöter: 

nyval av 

Martin Persson (2år) 

Lars Erik Skans (2år) 

Jacob Oreby (1år) 

Omval 

Jenny Åkesson (1år) 

Suppleant 

Adrian Mehic 

Adjungerad ledamot 

Maria Kvant 

Vanessa Hollender 

Till revisor och revisorssuppleant föreslår valberedningen 

omval av Karl Erik Olofsson och Mats Ohlsson. 

 

Valberedningen genom Magnus Månsson (0706 123 509) 

och Lars Moberg 

 

 

 



 

Förslag mötesordförande för friidrottsmötet 

 – Niklas Malmlöf 

 

För huvudstyrelsemötet 

 – Niklas Malmlöf 

Mötessekreterare för bägge mötena 

 – Jenny Åkesson 

Justeringsmän bägge mötena  

– Göran Friman och Kenth Larsen 


