Protokoll fört vid Stockholms Bowlingförbunds årsmöte onsdagen den 8 juni
2016 vilket hölls hos Bowl-o-rama i Årsta Partihallar
Före mötet bjöd Stockholms Bowlingförbund på smörgås och kaffe. Innan årsmöteshandlingarna startades
inledde Stockholms Bowlingförbunds ordförande Leif Mörkfors med att presentera styrelse och kommittéer.
Sedan fortsatte han med en kort sammanfattning av säsongen som gått samt uttryckte sin oro över att antalet licensierade ungdomar och juniorer minskar. Efter det hölls två presentationer; Ulrika Bovin från SISU
Idrottsutbildarna presenterade sig som bowlingens nya kontaktperson och berättade om verksamheten. Carl
Wikhede från Svenska Bowlingförbundets styrelse presenterade SvBF:s projekt och planer. Därefter följde
prisutdelning innan årsmötet förklarades öppnat.
§1

Upprop och godkännande av fullmakter samt justering av röstlängd
Upprop av fullmakter från följande föreningar: BK Amiki, Sundbybergs IK, Täby BwK, AIK, M-P,
Hammarby IF, B-K Eva, KK Strike, Sollentuna BwK, Turebergs IF, Upplands-Väsby/Sigtuna BK,
BK Raa och IK Makkabi. Årsmötet godkände dessa 13 fullmakter och fastställde röstlängden till
detsamma.

§2

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§3

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet har annonserats på Stockholms Bowlingsförbunds hemsida, samt via e-post/brev till
samtliga föreningar. Mötet beslutades därmed att vara behörigen utlyst.

§4

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Christer Jonsson.

§5

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Helena Ericson.

§6

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
Stig Nilsson, KK Strike och Ingemar Brännmo, Hammarby IF utsågs att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet.

§7

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och
balansräkningarna
Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Resultat- och balansräkningarna för 2015/2016 godkändes.

§8

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens
medlemmar. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkningarna för 2015/2016
Resultat- och balansräkningarna för 2014/2015 fastställdes.
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§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Verksamhetsplanen föredrogs i stora drag av styrelsens ordförande. Verksamhetsplanen godkändes
av mötet. Beslut om budget sköts upp till efter §17 då en föreningsmotion kan påverka densamma.

§ 12

Val av förbundsordföranden för kommande verksamhetsår
Årsmötet valde enhälligt Leif Mörkfors, Domnarvets BS.

§ 13

Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
Valberedningen föreslog omval av Annika Kilander, Sundbybergs IK samt nyval av David Runefelt,
Täby BwK och Mattias Kolerud, Stureby BK. Årsmötet föreslog även omval av Bo Rosell, BK Amiki.
Ordföranden förklarade att det nu finns fyra kandidater men endast tre platser, varför sluten
omröstning är att föredra för att avgöra vilka tre kandidater mötet väljer. Mötet ajournerades under
proceduren med omröstning och rösträkning. Resultatet gav omval av Annika Kilander(12) och Bo
Rosell(10) samt nyval av David Runefelt(11). Föreslogs att Mattias Kolerud(4) vidtalas angående att
arbeta i kommitté.

§ 14

Val av två revisorer och en suppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning för en tid av ett år
Valberedningen föreslog Anderz Wetterström(omval) och Rolf Lindberg(omval) som
revisorer, och Monica Lingvall(omval) som revisorssuppleant. Årsmötet valde dessa.

§ 15

Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Årsmötet valde Stefan Olsson, Sollentuna BwK till ordförande i valberedningen, samt Susanne
Olsson, Hammarby IF och Ingemar Brännmo, Hammarby IF till ledamöter.

§ 16

Val av ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2016 samt Stockholms
Idrottsförbunds årsmöte 2017
Styrelsen fick i uppdrag att välja dessa vid ett senare tillfälle.

§ 17

Behandling av motioner som getts i den ordning som anges i §14 i stadgarna samt
av styrelsens förslag
- Styrelsens förslag 1 angående regionindelning på nationell nivå istället för nuvarande
distrikt. Fråga angående StBf:s upplösande och eget kapital besvarades. StBf kommer vid sådant
beslut att upplösas och sammanslås med Södermanland och Gotland. Kontakt med RF:s jurister har
redan etablerats, de menar att ekonomi inte är någon stor fråga. De andra distrikten är i jämförelse
med StBf små. Årsmötet valde att bifalla styrelsens förslag och sända den vidare till Svenska
Bowlingförbundet.
- Motion 1 från BK Amiki angående sänkt avgift för tävlingstillstånd.
Styrelsen yrkade avslag på motionen i sin helhet. BK Amiki yrkade bifall. Årsmötet valde efter
votering att tillstyrka motionen. Avgiften för tävlingstillstånd säsongen 2016/2017 är därmed 500 kr.

§ 11 b Beslut angående budget för kommande verksamhetsår
Styrelsen uppdrogs att justera budgeten i enlighet med Motion 1. Medskick till styrelsen angående
den reserverade posten för jubileum gjordes, där flera delegater ansåg att den kan minskas för att
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täcka tävlingsintäkten. 'Framtid är viktigare än dåtid' och dessa resurser ska hellre läggas på
rekrytering än på regelrätt "jubileumsfirande". Mötet godkände budgeten med ändringen.
§ 18

Fastställande av officiella organ
Årsmötet beslöt att Stockholms Bowlingförbunds hemsida är officiellt organ.

§ 19

Årsmötets avslutande
Christer Jonsson förklarade årsmötet avslutat.

Justeras av:

Christer Jonsson

Helena Ericson, vid protokollet

Stig Nilsson

Ingemar Brännmo
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