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Föredragningslista årsmöte HKFF 2021-03-23
Följande ska behandlas och protokollföras:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av justerare tillika rösträknare
4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning:
Skickades ut på hemsidan den 3/2 och på Facebook den 10/2
5. Fastställande av föredragningslista
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
a) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för 2020
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under föregående verksamhetsår
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan

a) Sektionernas äskanden
b) Behandling av budget för det kommande verksamhetsår
12. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner

13. Val
a) Ordförande för 1 år
b) 2 ersättare i styrelsen för 2 år
c) 2 revisorer samt 2 ersättare för 1 år
d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, som utses till ordförande och
sammankallande
14. Avslutning
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Verksamhetsberättelse 2020
Härnösand kommunanställdas fritidsförening har under 2020 haft ett protokollfört
styrelsemöte utöver årsmöte och konstituerande möte samt att dialog inom styrelsen har
genomförts via e-post under året.
Antalet betalande medlemmar var 96 st. under 2020
Föreningen har haft fem (5) aktiva sektioner men enbart två (2) sektioner har haft möjlighet
till normal verksamhet under året.


Golfsektionen – normal verksamhet



Jakt och Fiskesektionen – normal verksamhet



Gymnastiksektionen – inställt sedan vårterminen



Innebandy sektion – inställt sedan höstterminen



Vandringsektionen – en genomförd aktivitet

Året började med ett planeringsmöte där aktiviteter planerades för året.
Under året har Hälsoutmaningen legat som aktiv på hemsidan. Hälsoutmaningen är justerad
för att vara lämplig under rådande pandemi då förutsättningarna gör gällande att det ska vara
möjligt att vara aktiv på egen hand men det har inte varit någon respons och inget deltagande.
Lungöstugan har fått en upprustning genomförd av Resursgruppen så att den ska stå pall för
väder och vind även fortsättningsvis, nya fönster och ny brädfodring samt ny färg på två (2)
av de mest utsatta sidorna och det har varit fyra (4) uthyrningar under sommaren. Kostnaderna
för renoveringen krävde de mesta av de medel som föreningen hade i kassan men var en
nödvändig investering för att fortsättningsvis kunna erbjuda medlemmar möjlighet att få
vistas i den fantastiska miljö som Lungön erbjuder.
Det har varit ett år med annorlunda förutsättningar och inställda aktiviteter men det har
genomförts aktiviteter i alla de aktiva sektionerna men i olika utsträckning och
sektionsledarna har gjort sitt bästa för att följa de gällande restriktionerna.
Gott samarbete och bra engagemang från styrelsemedlemmar har gjort att vi har klarat oss bra
även under annorlunda förutsättningar.

Linnea Byström
Ordförande
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Resultatrapport 2020
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Resultat per kostnadsställe 2020
Kostnads- Sektion
ställe
100

Styrelsen

110

Härnöracet

120

Lungöstugan

130

Resultat
2020

Budget
2020

Avvikelse
2020

-8 345

-8 345

0

0

-107 504

80 000

-27 504

Kör

0

5 000

5 000

140

Golf

-13 653

10 000

-3 653

150

Jakt och fiske

-2 705

7 000

4 295

160

Gymnastik

1 597

4 000

5 597

170

Vattengymnastik

-1 683

6 000

4 317

180

Årsbaserade aktiviteter

190

Innebandy

200

Friluftsliv

-650

5 000

4 350

-4 500

10 000

5 500

0

3 000

3 000
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Balansrapport
HÄRNÖSANDS KOMMUNALA
IDROTTSFÖRENING
888000-7987
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Revisionsberättelse verksamhetsåret 2020

Härnösand
2021-03-01

Sektionernas verksamhetsberättelser 2020
Verksamhetsberättelse för HKFF golfsektionen
Under 2020 genomfördes följande aktiviteter:
 23 maj 2020 - Avrostning tillsammans med Erik Lindgren. Genomfördes på Härnösands
GK.
 11 juni 2020 - En tremannascramble där HKFF-medlemmar med eller utan medlemskap i
golfklubb eller grönt kort får vara med och spela en tävling, var inplanerad. Den ströks
eftersom det kändes omoraliskt fel eftersom klubbens övriga tävlingar ställdes p.g.a
Covid-19.
 8-10 augusti 2020 - I år var Håkan Öhman, Christer Mohlin och Mathias Åström på plats
och spelade RM på Viksjö GK. Vinnaren Kerstin Caap-Hällgren lämnade förhinder i sista
stund, så vi fick fråga vidare ner i resultatlistan efter en deltagare.
Vi lägger som förslag att Riksmästerskapet ska bli en återkommande aktivitet för
sektionsledningen samt vinnaren av kommunmästerskapet. Det har efterfrågats möjlighet
att följa med och betala till självkostnadspris som många andra kommuner gör. Det kan
vara bra sätt att öka intresset och förbättra kontakterna mellan medlemmarna och
samtidigt fylla upp minibussen. Vi lägger även in aktiviteten i vår verksamhetsplan.
 25 augusti 2020 - Spelade vi kommunmästerskapen. Endast för HKFF-medlemmar med
grönt kort. De tio bästa i denna tävling får sedan representera Härnösands kommun i
”kommunkampen”, en tävling mellan Ångermanlandskommunerna som i år arrangeras av
Örnsköldsviks kommun.
o TOPP 3:
Joakim Andersson
44 poäng
Jens Näsman
40 poäng
Patrik Höglund
40 poäng


29 september 2020 - Kommunkampen spelades på Sollefteå GK.
Laget bestod av Joakim Andersson, Eric Möllhagen, Conny Nordin, Conny Hultin, AnnSofie Stattin, Patrik Westling, Jens Näsman, Daniel Ljungström, Patrik Höglund & Håkan
Öhman.

Vi har lyckats skapa ett stort intresse runt Kommunmästerskapet och Kommunkampen, det är
väldigt roligt. Utbytet via RM med andra kommuner var väldigt givande och är ett sätt att sprida
information om Härnösand och vår golfbana.
Christer Mohlin & Håkan Öhman, HKFF golf.
Undertecknat/ Christer Mohlin
sammankallande sektionsledare, Golfsektionen
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Verksamhetsberättelse för HKFF jakt och fiskesektionen
Under jaktåret 2020 har det i huvudsak bedrivits ensam-jakt och då blir resultatet därefter. Några
nya jägare har tillkommit i sektionen och dom har varit och provjagat på Gådaberget och kanske
Saltvik. Tyvärr har inte sektionsledare kunnat följa med på grund av sjukdom. Älgjakten gick fel och
ingen älg sköts.
Det har varit mycket rådjur överlag så det har varit många viltolyckor med dessa. Det har varit många
viltolyckor främst efter Solumsvägen och Gånsviksvägen. Området kring dessa vägar tillhör områden
som tidigare har ingått i jaktområdet för föreningen men det bedrivs ingen jakt på det området
sedan Kommunen tog tillbaka området och förbjöd jakt i området.
Undertecknat/ Göran Falk
sammankallande sektionsledare, Jakt och fiskesektionen

Verksamhetsberättelse för HKFF gymnastik/vattengymnastiksektionen
Ledare för gymnastik är Gunn Kjellén. Ledare för vattengymnastik är Maivor Nyman
Sektionsledare: Åsa Lendin med hjälp av Maj Stenlund på vattengymnastiken och golvgympan.
Golvgymnastik
Både vattengymnastiken och golvgymnastiken ställdes in under vårterminen och har inte startat upp
på grund av den pandemi som reglerade möjligheten till gemensamma aktiviteter.

Undertecknat/ Åsa Lendin
sammankallande sektionsledare, Gymnastiksektionen

Verksamhetsberättelse för HKFF innebandysektion
Vi startade innebandysäsongen 18/9 och hann med att spela i ca 1 ½ månad innan vi fick sluta
med anledning av Covid 19. Om det går så återupptar vi spelandet igen till hösten.
Vi spelar på simhallen i lokal Sälen och vi brukar vara 10-12 st spelare vid varje tillfälle.
3 år på rad har HKFF deltagit med lag i IBK Härnösands företagscup.
Undertecknat/ Fredrik Westman
Sektionsledare, innebandy

Verksamhetsberättelse för HKFF vandringssektionen
Den 7/6 genomfördes en Kulturvandring i Sörgårdstjärn under ledning och guidning av JanBertil Pettersson med få deltagare men det var uppskattat och en karta har tagits fram för att
visa på förändring i landskapet.
Undertecknat/ Jan-Bertil Pettersson
sammankallande sektionsledare, Vandringssektionen
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Verksamhetsplan 2021
Styrelsearbete kommer innefatta att försöka anordna aktiviteter som kan och får genomföras
utifrån aktuella och gällande restriktioner likväl som att sektionernas aktiviteter kommer att
påverkas av dessa. Varje sektionsledare ansvarar för att besluta om aktiviteter kan genomföras
eller inte med stöd av ordförande.
Den pågående aktiviteten Hälsoutmaningen som är en aktivitet som kan utföras på egen hand
och därför är anpassad till de strikta restriktioner som råder kommer fortsätta vara aktiv för
deltagande och engagemang under året 2021.
Föreningen har blivit utmanad av KAF, KommunAnställdas Fritidsförbund, i RM,
riksmästerskap, i tipspromenad. Förhoppningen är att tävlingen kan leda till en ”vi-känsla”,
både inom vår kommun men också i hela vårt land. Det handlar om en digital tipspromenad
där varje quiz är 3000 meter och innehåller 10 frågor.
Nu mer än någonsin så behöver vi röra på oss och få känna känslan av samhörighet och det
här är en perfekt ”Corona-vänlig” aktivitet.
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Sektionernas äskanden för säsongen 2021
Äskande för Lungöstugan
Efter fjolårets stora renovering och upprustningssatsning så kommer årets kostnader främst gälla
driftskostnader. Utöver drift äskas därav medel för eventuella nödvändiga inköp och resor till och
från stugan för styrelsemedlemmar vid insatser som kräver fysisk närvaro. Äskande om 3 000kr för
kommande verksamhetsår 2021.
Undertecknar/Linnea Byström
Ordförande HKFF

Äskanden för HKFF golfsektionen
Vi som sitter i sektionsledning har kommit fram till att följande aktiviteter är på en rimlig nivå.
 Avrostning
 Rekryteringsaktivitet/ Någon eller några kvällstävlingar
 Kommunala riksmästerskapet.
 Kommunmästerskap som även fungerar som kvalificering till Stadskampen.
 Stadskampen är tävlingen mellan Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand. Vi turas
om och 2021 är det vi i Härnösand som är värdar igen.

Aktivitet

2021

2022

2023

2024

Avrostning

1100

1100

1100

1100

Kommunmästerskap

1600

1600

1600

1600

16000

1500

1500

1500

Rekryteringskväll

200

200

200

200

Uppstartsmöte våren

300

300

300

300

8500

8500

8500

8500

27700

13200

13200

13200

Stadskampen

Riksmästerskapet
SUMMA

Golfsektionen äskar därav om 27 700kr för kommande verksamhetsår, 2021, för aktiviteter så som
avrostning, rekryteringsaktivitet och deltagande i kommunmästerskap, stadskamp och
riksmästerskap
Undertecknat/ Christer Mohlin
sammankallande sektionsledare, Golfsektionen

Äskanden för HKFF jakt och fiskesektionen
På grund av pandemin finns det ingen planering för kommande jaktår men jaktsektionen äskar
7 000kr för kommande verksamhetsår, 2021, för tillrenden, byggmaterial samt saltstenar.
Undertecknat/ Göran Falk och Jan-Bertil Pettersson
Sammankallande sektionsledare, Jakt- och fiskesektionen
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Äskanden för HKFF gymnastik/vattengymnastiksektionen
Gymnastik/Vattengymnastiksektionen äskar 4 000kr för kommande verksamhetsår, 2021, för hyra av
loka på badhuset, ledararvoden och avslutningar.

Undertecknat/ Åsa Lendin
sammankallande sektionsledare, Gymnastiksektionen

Äskanden för HKFF innebandysektionen
Innebandysektionen äskar om 10 000kr för kommande verksamhetsår, 2021, för hyra av lokal, avgift
till deltagande i turnering och material.
Undertecknat/ Fredrik Vestman
sammankallande sektionsledare, Innebandysektionen

Äskanden för HKFF vandringssektionen
Vandringssektionen äskar om 3 000kr för kommande verksamhetsår, 2021, för transport och
material.
Undertecknat/ Catharina Törnlund Nyberg
sammankallande sektionsledare, Vandringssektionen
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Budget 2021

Budget per kostnadsställe 2021
Kostnadsställe

Sektion

Budget

110

Härnöracet

120

Lungöstugan

130

Kör

0

140

Golf

27 700

150

Jakt och fiske

7 000

160

Gymnastik

4 000

170

Vattengymnastik

6 000

180

Årsbaserade aktiviteter

5 000

190

Innebandy

10 000

200

Friluftsliv

3 000

0
3 000
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Inkomna motioner till årsmötet 2021
Inga inkomna motioner
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Förslag från Valberedning för HKFF 2021
Ordförande på 1 år Linnea Byström  omval på 1 år
Suppleant på 1 år Ulrika x Olsson  omval på 2 år
Suppleant på 1 år Elin Vestman  omval på 2 år
Revisor på 1 år Christina Viklund  omval på 1 år
Revisor på 1 år Chatrine Uhlander  omval på 1 år
Revisor Suppleant på 1 år Margatetha Byström  omval på 1 år
Revisor Suppleant på 1 år Sonja Hedenberg  omval på 1 år
Valberedning på 1 år Ulrika Olsson  omval på 1 år
Valberedning på 1 år Malin Aamisepp  omval på 1 år

Detta förslag genererar HKFF styrelse för 2021 på detta vis:
Ordförande på 1 år Linnea Byström 
Ledamot på 2 år Kia Olsson - sekreterare
Ledamot på 2 år Johanne Lundgren - kassör
Ledamot på 2 år Catharina Nyberg Törnlund
Ledamot på 2 år Eva Jonsson
Ledamot på 2 år Håkan Öhman
Ledamot på 2 år Christer Molin
Suppleant på 2 år Ulrika x Olsson
Suppleant på 2 år Elin Vestman
Revisor på 1 år Christina Viklund
Revisor på 1 år Chatrine Uhlander
Revisor Suppleant på 1 år Margareta Byström
Revisor Suppleant på 1 år Sonja Hedenberg
Valberedning på 1 år Ulrika Olsson
Valberedning på 1 år Malin Aamisepp

