Verksamhetsberättelse för HBK-RINGEN 2015
Styrelsen för HBK-ringen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2015.

Styrelsen:
Styrelsen har bestått av: ordförande Sven Elmberg, vice ordförande
Birgitta Johansson, kassör Birgitta Strömblad, sekreterare Claes-Göran
Johnsson och klubbmästare Krister Settergren .
Suppleanter: Lars Larsson och Rickard Petersson.
Andreas Johansson och Johan Liljencrantz har fungerat som revisorer.
I valberedningen har ingått Jörgen Magnusson (sammankallande), Leif
Johansson och Per-Erik Thorbjörnsson.

Sammanträden:
Utöver årsmötet har styrelsen under året haft 6 protokollförda sammanträden.

Verksamhet:
Första medlemsträffen genomfördes den 20 maj i sponsortältet på Örjans
Vall med Länsförsäkringar Halland som värd. 97 medlemmar var närvarande. LF Hallands VD Christian Bille berättade om företagets verksamhet. Jonas Johnsson, LF Fastighetsförmedling, redogjorde för hur en
fastighetsförsäljning går till och läget på bostadsmarknaden.
I kaffepausen fick publiken delta i en tipstävling med frågor om LF och
HBK. Stefan Alverus vann med 11 rätt av 12 möjliga. LF bjöd generöst
på förtäringen och ett digert prisbord med bl.a. två brandsläckare.
Därefter vidtog fotbollsdelen där HBK-Ringens ordf. Sven Elmberg samtalade med chefstränaren Janne Jönsson och lagkaptenen Fredrik Liverstam. Förutom tillbakablick på deras fotbollskarriärer präglades mycket
av samtalen kring det aktuella läget i årets allsvenska.
Andra träffen var den 2 september hos BilMånsson i Halmstad. Hela 147
medlemmar kom. VD:n och ägaren Claes Månsson berättade om företagets uppbyggnad och framgångsrika utveckling.
Efter kaffepaus höll kvällens huvudgäst Jonas Bergqvist ett mycket intressant och inspirerande föredrag om sin resa, först inom ishockeyn och därefter inom affärslivet. Jonas är chef för Swedbank i Halmstad.
Efter detta samtalade HBK-Ringens ordf. med HBK:s fotbollsprofil James
Keene om hans spelarkarriär och det prekära tabelläget i allsvenskan.
James var optimistisk och övertygad om att HBK spelar i allsvenskan 2016.

BilMånsson var mycket givmilda och bjöd, förutom på förtäringen, på
många och värdefulla vinster till lotteriet. Det sammanlagda vinstvärdet
låg på ca 10.000 kronor.
BilMånsson har återkommit i efterhand med utskick till våra medlemmar,
med ytterligare förmånliga rabatterbjudanden.
Tredje sammankomsten genomfördes som den traditionsenliga säsongsavslutningen. 54 medlemmar intog den 20 november Hotel Scandics festvåning.
Först avåts en prisvärd, välsmakande och väl tilltagen tvårätters måltid.
Till kaffet anordnades en frågetävling som gällde att ange namnen på de
målvakter som stått i HBK:s A-lag mellan dagens gäster, Håkan Svensson
(2002) och Stojan Lukic (2013). Det handlar om sju målvakter och vinnarna
som döpt sig till A-laget, hade alla rätt.
I det efterföljande samtalet mellan HBK-Ringens ordf. och gästerna, fick
Håkan och Stojan redogöra för sina karriärer. Säsongen 2015 analyserades
och anledningen till degraderingen var enkel, för få mål framåt och för
många bakåt. Efter en lite djupare analys, med många frågor från medlemmarna, tittade man även framåt mot den kommande säsongen i superetten.
Andra aktiviteter. Ordf. Sven Elmberg och sekr. Claes-Göran Johnsson
har, tillsammans med representanter från Gamla Bollklubbare, under året
arbetat med att ta fram förslag på en ny ledamot i HBK:s valberedning.
Årets Kvast. Utmärkelsen ”Årets Kvast” har i år tillfallit Mohammed Ali
Khan.
Stipendiet. HBK-Ringens stipendium för 2015 på kr. 20.000:- delas mellan
två lovande och ambitiösa ungdomar, Rasmus Wiedesheim Paul, född 1999
och Jacob Ohlsson, född 2000, med kr. 10.000:- vardera.

Övrigt:
att medlemsantalet vid årets början var 481 st. och vid årets slut 452 st., en
minskning med 29 st. medlemmar.
att populära motionsträffar med bastubad anordnats på tisdagseftermiddagarna under våren och hösten,
att jämna födelsedagar som våra medlemmar uppnått under verksamhetsåret har uppmärksammats och till dessa har överlämnats föreningens
speciella "hyllningsstandar" och/eller ”telegram”.

att till moderföreningen Halmstads Bollklubb, företag och medlemmar,
vilka på olika sätt hjälpt oss att genomföra verksamhetsåret 2015, vill
styrelsen framföra ett hjärtligt tack.

Slutord:
Styrelsen vill till slut uttrycka förhoppningen att det goda samarbete som
rått under det gångna året skall komma 2016 års styrelse till del.
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