
 
 

Protokoll § 1–17 
 
Protokoll fört vid Hallands Parasportförbund årsmöte den 24 mars 2021 kl. 18.00. 
Plats: Hallands Parasportförbunds kansli, Ryttarevägen 18 B, Halmstad, samt digitalt via 
plattformen teams. 
    
Närvarande: se bilaga 
  

§ 1 Mötets öppnande Leif Andersson i Hallands Parasportförbund hälsade samtliga 
välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd  
   

Ombudslista på närvarande ombud och föreningar. 
Beslutades att fastställa föreliggande röstlängd för årsmötet. 

§ 3 Fastställande av mötets behöriga 
utlysande 

Årsmötet har utlysts via Svenska Parasportförbundets 
hemsida, Hallands Parasportförbunds tidning och hemsida, 
samt via kallelser till föreningarna. 

§ 4 Fastställande av dagordning 
  

Årsmötet gick igenom dagordningen.  
Beslutades att godkänna föreliggande dagordning. 

§ 5 Val av mötesfunktionärer  

  a) ordförande Beslutades att till ordförande för årsmötet Leif Andersson. 

  b) sekreterare Beslutades att till sekreterare för årsmötet utse Peter  
Malmberg. 

  c) två justerare, tillika rösträknare, att 
jämte mötesordförande justera 
protokollet 

Beslutades att till justerare, tillika rösträknare utse Mats 
Andersson och Carina Eriksson. 

§ 6 Gästtalare Rebecca Nordström från Hallands bildningsförbund 
informerade oss om den Halländska överenskommelsen. 

§ 7 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020 gicks 
igenom. 
Beslutades att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2020 och lägga den till handlingarna. 

§ 8 Vinst- och förlusträkning samt 
revisionsberättelse 2020 

Vinst- och förlusträkning för verksamhetsåret 2020 
genomgicks. 
Beslutades att godkänna vinst- och förlusträkningen för 
verksamhetsåret 2020. 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 genomgicks. 
Beslutades att godkänna revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2020 och lägga dessa till handlingarna. 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 2020 Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

§ 10 Fastställande av årsavgiften 2022 Beslutades att föreningarnas årsavgift till Hallands 
Parasportförbund år 2022 är 500 kronor. 

§ 11 Beslut om arvode för styrelsen 2021 
  

Beslutades att fördela arvodet enligt följande: 
-Ordförande får ett fast arvode om 3000kr per år. 
-Vice ordförande får ett fast arvode om 1500kr per år. 
-Ordförande, viceordförande, ledamot och suppleant erhåller 
150kr per styrelsemöte inkl. au-möten för ordförande och 
viceordförande. 
-att det krävs närvaro vid sex möten per kalenderår för att 
arvode ska utbetalas. 

§ 12 Reseersättning för styrelsen 2021 Beslutades att milersättningen skall följa den statliga normen 
när det gäller bilersättning (för närvarande 18,50 kr/mil). 

§ 13 Behandling av förslag till SDF:ets 
verksamhetsplan med ekonomisk plan 

Beslutades att godkänna Hallands Parasportförbunds 
verksamhetsplan med tillhörande ekonomisk plan. 



§ 14 Behandling av förslag (motioner) som 
inlämnas i den ordning som anges i 2 
kap. 2 § samt av SDF-styrelsens förslag 

Inget att behandla. 

§ 15 Val av   

 a) Tre styrelseledamöter för en tid av 
två år 

Beslutades att till styrelseledamöter för en tid av två år välja 
Carina Eriksson (omval). 
Tore Nilsson (omval). 
Imre Czifrik (nyval) 

 b) två styrelsesuppleanter för en tid av 
ett år som träder in i den turordning 
som årsmötet beslutar 

Beslutades att till styrelsesuppleanter för en tid av ett år välja  
Alexander Rådlund (nyval). 
Vakant. 

 c) två revisorer för en tid av ett år 
  

Beslutades att till revisorer för en tid av ett år välja  
Leif Andersson (omval). 
Bengt Johansson (omval). 

 d) en revisorssuppleant för en tid av 
ett år 
  

Beslutades att till posten som revisorsuppleant för en tid av 
ett år välja 
Sven- Erik Bergqvist (omval). 

 e) Tre ombud till Svenska 
Parasportförbundets stämma 

Beslutades att till ombud för Hallands Parasportförbund vid 
Svenska Parasportförbundet stämma välja 
Leif Andersson. 
Anja Malming. 
Imre Czifrik. 

 f) Ordförande och två ledamöter till 
valberedningen för en tid av ett år 

Beslutades att välja  
Leif Andersson (sammankallande, omval). 
Styrelsen får i uppdrag att ta fram ytterligare två ledamöter. 

§ 16 Stipendieutdelning 
  

Stipendiepris tilldelades: 
årets förening 2020, Varbergs Parasport. 
årets aktiv 2020, Tobias Bengtsson. 
årets ledare 2020, Jenni Ek. 

§ 17 Avslutning Mötesordförande Leif Andersson lämnade klubban till 
Hallands Parasportförbunds ordförande Leif Andersson som 
tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

  

 
Vid protokollet 
 
  
  
-----------------------------------------------  --------------------------------------- 
Leif Andersson/ordförande   Peter Malmberg/sekreterare 
  
  
 
 
  
-------------------------------------   --------------------------------------- 
Mats Andersson/justerare   Carina Eriksson/justerare 


