Norrbottens Handbollförbund

Årsmötesprotokoll NHF ÅRSMÖTE 13 JUNI 2020

§ 1. Årsmötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den
röstlängd som SHF:s styrelse har upprättat för Norrbottens Handbollförbund.
Upprop förrättades:
Bodens BK Handboll (1), Boden Handboll IF (1), Norrfjärdens IF (1), Kiruna HK (1), Kalix HK (1),
Lillpite IF (1), Älvsby IF (1), Öjeby IF (1).
§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet fann att mötet är behörigt utlyst.
§ 4. Val av ordförande för mötet
Årsmötet väljer Katarina Halvardsson till årsmötesordförande.
§ 5. Val av sekreterare för mötet
Årsmötet väljer Lena Vikberg till sekreterare.
§ 6. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
Årsmötet väljer Peter Bergman och Maria Mård till justerare och tillika rösträknare.
§ 7. Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
Genomgång av verksamhetsberättelsen, godkännes och lades till handlingarna, bil 1,
med följande korrigeringar: Lillpite IF har deltagit i flickor 12 och inte i flickor 14. Lillpite har heller inte
deltagit i Div. 2 damer. Div. 2 Norra Herrar, Öjeby IF, skall läggas till.
§ 8. Behandling av SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret
Genomgång av förvaltningsberättelsen, godkännes och lades till handlingarna, bil 2.
§ 9. Föredragning av SDF:s revisorers berättelse för samma tid
Revisorernas berättelse föredras, bil 3.
Revisorernas berättelse godkännes och lades till handlingarna.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11. Behandling av förslag från styrelsen
Inga förslag att behandla.
§ 12. Behandling av inkomna motioner
Motion 1, Älvsby IF
Utlåtande:
Utifrån SHF:s gällande tävlingsbestämmelser beviljas säsongen 20/21 inte dispenser för födda 02 i U16. Förbundet har i olika dialogformer lämnat förslag på olika lösningar som skulle möjliggöra
handbollspel för flickor födda 02 inom nuvarande regelverk och serieupplägg.
Styrelsen NHF anser därmed motionen besvarad.
Årsmötet beslutar därmed att motionen är besvarad.

Motion nr 2, Kiruna HK
Utlåtande:
Vi kan bara hålla med att resor i vårt distrikt är påfrestande ur flera aspekter och även på många sätt
positiva. Samverkan mellan föreningar för att om möjligt hitta lösningar som kan öka kvalitén för all
tävlingsverksamhet ser vi också positivt på. Vi har uppfattningen att det föregående säsonger funnits
vissa möjligheter att som enskild förening påverka sammandrag och serielottning.
Attsats 1,2,3:
– Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp utses med representation från distriktets föreningar. Gruppen
får i uppdrag att arbeta fram förslag hur helgsammandrag skulle kunna genomföras. Förslag/en skall
baseras på matcher, kostnadseffektiva boenden, sociala aktiviteter och solidaritet inom distriktet.
Styrelsen NHF anser därmed motionen besvarad.
Årsmötet beslutar att bifalla motionen.
§ 13. Beslut om föreningarnas årsavgift för nästa räkenskapsår
Styrelsen föreslår utifrån lagd budget en oförändrad årsavgift, 5000 kr. Årsmötet föreslår att
årsavgiften sätts till 1 kr.
Årsmötet beslutar att årsavgiften blir 1 kr.
§ 14. Fastställande av budget- och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att revidera förslaget på budget och verksamhetsplan utifrån beslut
om sänkt årsavgift.
§ 15. Val av ordförande för ett år
Årsmötet väljer Elisabeth Vanhaniemi till förbundsordförande.
§ 16. Val av tre styrelseledamöter för två år
Årsmötet väljer 2 styrelseledamöter Maria Mård och Niclas Lundgren.
§ 17. Val av tre styrelsesuppleanter med suppleantordning för ett år
Årsmötet väljer två ledamöter Johan Sjöström och Kerstin Markström.

§ 18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
Årsmötet väljer Niclas Henriksson och Mikael Karlsson till ordinarie ledamöter och
Ulrica Backman till suppleant.
§ 19. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till förbundsmötet (FM)
Styrelsen får i uppdrag att utse ombud till förbundsmötet.
§ 20. Val av ordförande och 2 st. ledamöter i valberedningen för ett år
Årsmötet väljer David Olovsson (Ordf.) , Mattias Öhman, Catarina Laestadius (ledamöter).
§ 21. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till RF och SISU
Styrelsens får i uppdrag av årsmötet att utse ombud.
§ 22. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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