
Protokoll 
Fört vid bildandet av Handikapp Idrotts Historiska Föreningen (HIHF).  
Riksidrottsmuseet .  
Den 31 mars 2007 
 
Närvarande: se § 2 
 
§ 1 Mötets öppnande. 

Hans Lindström ordf. interimsstyrelsen hälsade de närvarande välkomna 
samt förklarade mötet för öppnat.  
 

§ 2 Röstlängd. 
Antalet närvarande fastställdes till 10 personer enligt nedanstående närvarolista.  
 
Rolf Johansson 
Kerstin Wiksén 
Bengt Olofsson 
Rigmor Söderberg 
Kari Marklund (Ordf. SHIF) 
Hans Lindström (Ordf. interimsstyrelsen HIHF) 
Tore Nilsson (Ordf. Guldklubben) 
Stina Ljunggren 
Sven Eric Carlsson 
Leif Söderberg (Sekr. interimsstyrelsen HIHF) 
 
Fastställdes röstlängden till att omfatta de tio närvarande. 
 

§ 3 Val av mötes ordförande. 
Valdes Hans Lindström till ordförande för det konstituerande mötet. 
 

§ 4 Val av mötes sekreterare. 
Valdes Leif Söderberg till sekreterare för det konstituerande mötet. 
 

§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 
Valdes Rolf Johansson Bengt Olofsson till att justera protokollet  
samt att vid behov vara rösträknare. 
 

§ 6 Fråga om kallelse till konstituerande möte och bildande av HIHF. 
Leif Söderberg redogjorde för att inbjudan till bildandet varit införd i tidningen 
Handikappidrott dec. 2006 och mars 2007.  
Ett stort antal personer har även erhållit information och inbjudan via personliga mail. 
Via Guldklubben har information funnits tillgänglig vid SHIF Tankesmedja och ordf. 
konferens 2006. 
Informationen godkändes. 
 

§ 7 Interimsstyrelsens verksamhetsberättelse. 
Hans Lindström redogjorde för interimsstyrelseordförandens rapport med  
sekreterarens sammanställning av de viktigaste punkterna i HIHFs interimsstyrelses 
protokoll tiden  4/11 2005 – 13/2 2007.  
(Rapporten bifogas) 
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Ordf anmälde en rättelse till listan på interimsstyrelsens ledamöter. Tore Nilsson skall 
ingå bland ledamöterna. Tores namn hade fallit bort av misstag.  
 
De närvarande tackade för redogörelsen. 
 

§ 8 Ekonomi. 
Då HIHF interimsstyrelse inte har haft en egen ekonomi föreligger det inga 
räkenskaper eller bokföring. 
Interimsstyrelsens kostnader har i sin helhet täckts av SHIF. 
Rapporten godkändes. 
 

§ 9 Förslag till stadgar för HIHF. 
Hans Lindström föredrog interimsstyrelsens förslag till stadgar. 
Mötet föreslog följande ändringar och tillägg: 
 
Under stadgarna §2 Föreningens ändamål ändras rad två till att lyda:   
”Föreningen har i samverkan med SHIF till syfte:” 
 
Stadgarna §6. Årsmötet, inledande stycket, kompletteras med ett nytt stycke med 
lydelsen. 
”Motioner skall vara insända till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.” 
 
Listan med ”obligatoriska frågor vid årsmötet” kompletteras med en ny  
Stadgarna §6. Pkt. 9 ”Behandling av inkomna motioner från medlemmar.”  
Stadgarna §6. Pkt. 10 ”Behandling av förslag från styrelsen.” 
I och med detta justeras nummerordningen därefter. 
 
Stadgarna §6. Pkt 14. (Tidigare pkt. 13) Övriga frågor ändras till ”Behandling av i 
förväg inlämnade enkla frågor”  
(Anm: mötets mening var att enkla frågor skall vara inlämnade senast samma dag 
men före mötets öppnande.) 
 
Beslutades godkänna stadgarna med ovanstående ändringar. 
Uppdrogs till pågående styrelse att detaljformulera gjorda stadgeändringar.  
 

§ 10 Förslag om att bilda HIHF. 
Hans Lindström redogjorde för föreningens programförklaring och interimsstyrelsens 
förslag att bilda HIHF. 
Kari Marklund (ordf. SHIF) rapporterade att saken behandlats i SHIF styrelse som 
markerat sin positiva inställning till att samverka med HIHF. 
 
Beslutades enhälligt att officiellt bilda Handikappidrottshistoriska föreningen. 
 

§ 11 Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen. 
Diskuterades interimsstyrelsens förslag att styrelsen skall bestå av sex ledamöter 
utöver ordförande. Och att övriga ledamöter skall väljas för en tid av två år samt att 
halva antalet (tre stycken) väljs vid varje årsmöte. 
 
Beslutades enligt förslaget. 
Beslutades att vid det konstituerande mötet välja halva antalet för en tid av ett år och 
halva antalet för en tid av två år. 
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§ 12 Val av ordförande för ett år. 
Beslutades välja Sven-Eric Carlsson till ordförande för en tid av ett år. 
 

§ 13 Val av ledamöter i styrelsen för en tid av ett år. 
Beslutades välja Stina Ljunggren, Hans Wåström, Janette Bäckman till övriga 
ledamöter för en tid av ett år. 
 

§ 14 Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 
Beslutades välja Leif Söderberg, Tore Nilsson och Kari Marklund till övriga 
ledamöter för en tid av två år. 
 

§ 15 Val av två revisorer varav minst en auktoriserad samt en revisorssuppleant. 
Beslutades att välja SHIF:s auktoriserade revisor att granska HIHF räkenskaper.  
Till förtroendevald revisor valdes Rolf Johansson och till revisorssuppleant Bengt 
Olofsson.  
 

§ 16 Val av valberedningen samt sammankallande. 
Beslutades välja Hans Lindström (Sammankallande) att utgöra valberedning under 
verksamhetsåret.  
Beslutades att uppdra till sammankallande i valberedningen att utse ytterligare två 
personer att ingå i valberedningen.  
Sammankallande tillfrågade Kerstin W och Rigmor vid sittande bord om de 
accepterade att delta i valberedningen. Varvid de accepterade. 
 

§ 17 Fastställande av medlemsavgift. 
Interimsstyrelsen föreslår att medlemsavgiften skall vara 50 kronor.  
Beslutades att fastställa medlemsavgiften till 50 kronor. 
 

§ 18 Övriga frågor. 
Hans Lindström lämnade Information om  
- Arvsfondsansökan som inlämnats till Arvsfonden av SHIF den 5 mars 2007. 
  Svar väntas under maj månad. 
- Bildandet av HHoF i samband med SHIF förbundsmöte i Piteå 4-6 maj 2007. 
  HHoF förvaltas av HIHF i samråd med SHIF. 
Rolf Johansson informerade om ett tidigare arbete där bl.a. han själv och Lars 
Hjeltman utarbetat en ansökan till arvsfonden om ett projekt kring handikappidrottens 
historia som hade avslagits av arvsfonden. 
 

§ 19 Avslutning. 
Hans Lindström tackade för förtroendet att få leda detta unika möte. 
Hans önskade samtidigt den nyvalda styrelsen lycka till med det framtida arbetet. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
Leif Söderberg  
 Rolf Johansson Bengt Olofsson. 
 


