
Protokoll, Hestra IF extra årsmöte 2022-10-20 

Hestrastugan kl 19-21. Närvarande: 18 personer. Innan årsmöte genomfördes fika med smörgåstårta.  

1. Mötet öppnandes av ordförande Birgitta Neugebauer. 
 
2. Birgitta Neugebauer valdes till mötesordförande. 
 
3. Fredrik Sundström valdes till mötessekreterare. 
 
4. Morgan Tidstål och Stefan Aroneng valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
5. Röstlängden fastställdes till 18 personer.  
 
6. Mötet konstaterade att kallelse har skett stadgeenligt.  
 
7. Mötets dagordning godkändes.  
 
8. Beslut om föreningsstadgar. Fredrik Sundström sammanfattade den föreslagna förändringen av 
våra stadgar. Vi har utgått från våra tidigare stadgar, därefter har vi gjort anpassningar utifrån RF’s 
stadgemall för idrottsföreningar, och dessutom tagit in synpunkter från styrelse och 
sektionsordföranden. De huvudsakliga förändringarna är att vi inför ett extra årsmöte på hösten när 
vi beslutar om budget och avgifter för kommande år, att styrelser, sektioner och valberedning ska 
bestå av både män och kvinnor, och att vår policy för ekonomihantering är styrande dokument i alla 
ekonomiska frågor. Förslaget till nya stadgar röstades igenom av ett enhälligt årsmöte för andra 
gången, det innebär att de nu är gällande och kommer att läggas ut på vår hemsida.  
 
9. Ekonomisk redovisning verksamhetsåret 222. Birgitta Neugebauer gick tillsammans med 
föreningens sektionsordförande igenom ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2022. Här är en 
sammanfattning:  

  
  
 
 
 
 
 
 



10. Fastställande av avgifter 2023.  Vi beslutade oss för att införa två medlemsnivåer, aktiv medlem 
och stödmedlem, samtidigt som vår aktivitetsavgift försvinner. Följande förslag röstades igenom med 
överväldigande majoritet och kommuniceras ut inom kort via kansliet till våra medlemmar:  
 

 
Som aktiv medlem kan du representera Hestra IF vid tävlingar och motionsarrangemang, och du har 
tillgång till hela Hestra IF’s träningsverksamhet, Hestrastugans gym, dusch och bastu. Du har även 
medlemsrabatt på spårkort och klubbkläder. Dessutom får du informationsutskick och har rösträtt på 
våra årsmöten. Du förväntas att i rimlig omfattning ställa upp som funktionär vid våra arrangemang 
och i vår servering.  
 
Som stödmedlem bidrar du till vår förenings utveckling genom ditt ekonomiska stöd, du får 
medlemsrabatt på spårkort. Dessutom får du informationsutskick och har rösträtt på våra årsmöten. 
Du får självklart gärna också ställa upp som funktionär vid våra arrangemang och i vår servering.  
 
Åldersindelningen avser det år man fyller.  
 
Börjar man i föreningen efter den 15 september gäller halv årsavgift. 
 
11. Fastställande av föreningens ersättningspolicy.  
Huvudstyrelsen har tagit fram förslag på justeringar av föreningens ersättningspolicy med 
målsättning att ytterligare premiera ideella insatser, att stärka gemenskapen i föreningen och att öka 
inflödet av nya ledare. Följande justeringar presenterades, och godkändes av ett enhälligt årsmöte:  

 Ideella insatser så som t ex snötillverkning, städdagar, funktionärer vid egna arrangemang 
och stugservering får ta en funktionärsfika, ansvarig avgör vad som är rimligt.  

 Alla ungdomsledare erbjuds relevanta utbildningar kostnadsfritt, och en kostnadsfri 
ledarväst. Ungdomsledare som är under 20 år eller studenter får en ersättning om 200 
SEK/träningstillfälle (gäller ej läger).  

 Sektionsstyrelser har en trivselpeng per 500 kronor per styrelsemedlem och år till 
förfogande. 

 Subventionen av klubbkläder ökas enligt nedan, förändringar i blått:  

 
 
 
 
 



12. Fastställande av budget 2023 
Föreningens budget gicks igenom. Vi har ett par stora investeringsprojekt, pistmaskin och parkering 
nedanför stugan, som kommer tas upp som tillgångar i vår balansräkning, och skrivas av på 10 år där 
en tiondel av inköpskostnaden belastar resultatet varje år de kommande tio åren. Om vi behöver ta 
ett banklån för att behålla vår målsättning om 1 MSEK på banken så kan vi belåna Hestrastugan 
ytterligare hos Sparbanken Sjuhärad. Budgeten godkändes av ett enhälligt möte.  

 
 
13. Inkomna motioner. Förslag som väcks av styrelsen eller enskild medlem:  

 
1. Extra parkeringsplatser. När det är stora anhopningar av bilar,( Det är inte så många gånger 

på vintern, men några fina snöhelger) och för att säkra trafiksituationen vid Alingsåsvägen, 
vore det bra om det gick att utöka antalet PARKERINGSPLATSER med några stycken. När det 
är snö försvinner en del platser. Detta för att kunna välkomna fler gäster till vår fina 
anläggning. Med Vänlig hälsning Lennart Fritzson.  

Styrelsen tackar för inkommen motion med kommentaren att planering pågår för ett 
investeringsprojekt med målsättning att förbättra och utöka parkeringsplatserna nedanför 
stugan, i motionens anda.  

 
2. Tre motioner om motionsspår/vandringsleder:  

a. Ändra spåren så de vintertid får en annan sträckning för att göra det möjligt att 
använda spåren hela året utan att förstöra konstsnöspåret. Ut och in på spåren via 
den lilla stigen bakom skjutvallen alternativt i andra änden av Linnés väg. Den lilla del 
av året då naturspåren är i gång är det ändå så mycket snö så ”ingen” springer. 
 

b. Märka spåren med reflexer, studiebesök vid Björkehovsstugan. 
 

c. En ny 25-km led tillsammans med Borås Stad, Sjömarken och kanske Byttorp. Start 
vid Hestrastugan – Rosa spåret medurs till Björbo – Ramshulan – Ryssby Klint – 
Hestra Trädgårdsstad – Grönvita Hestraskogsleden medurs till Ramnaslätt – 
Sjömarkens 14 km spår medurs förbi Sjömarkens IP via Ebbared till Ekås och tillbaka 
till Hestrastugan. /Morgan Tidstål 

 



Styrelsen tackar för inkommen motion med kommentaren: Vi tackar för konstruktiva förslag, 
huvudstyrelsen ger stugsektionen i uppgift att göra en spåröversyn med de här förslagen i 
beaktning.  

 
14. Mötet avslutades av Birgitta Neugebauer, som tackade alla närvarande för aktivt deltagande. 
 
Mötesprotokollet justeras digitalt av Birgitta Neugebauer, Morgan Tidstål och Stefan Aroneng.  


