Protokoll fört vid Stockholms Bowlingförbunds årsmöte tisdagen den 5 juni
2018 vilket hölls hos Högdalens Bowlingpalatz
Före mötet bjöd Stockholms Bowlingförbund på smörgås, bulle och kaffe. Kvällen inleddes av Annika Kilander
som sammanfattade den gångna säsongen. Därefter följde prisutdelning innan årsmötet förklarades öppnat.
§1

Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
Upprop av fullmakter från följande föreningar:
Sundbybergs IK, Concordia IF BK, B-K Eva, BK Amiki, KK Träff, DN-Expressen IF, Norsborgs AIK,
Turebergs IF, Upplands-Väsby/Sigtuna BK, BK Raa, IK Makkabi, BwK DAX och JIF Hagalund.
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 till
samtliga föreningar. Mötet beslutades därmed att vara behörigen utlyst.

En parentation hölls för de medlemmar som lämnat oss under verksamhetsåret.
§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
Hans Modh, BK Raa och Jessica Tidbeck, B-K Eva utsågs att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet.

§7

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och
balansräkningarna
Skattmästaren berättade om jubileumsåret som medfört högre kostnader än ett normalt år, och
skickar med till nya styrelsen att det behövs fler intäktsbringande och självbärande aktiviteter för att
verksamheten ska vara hållbar på lång sikt. Christer Jonsson gick igenom verksamhetsberättelsen.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Resultat- och balansräkningarna för 2017/2018 godkändes.

Röstlängden justerades till 14, efter att ombud från Sollentuna BwK anslutit till mötet.
§8

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Henrik Gustafsson. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsens medlemmar. Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkningarna för 2017/2018
Resultat- och balansräkningarna för 2017/2018 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
Fråga från DN/Expressen angående material- och personalkostnader för innevarande verksamhetsår.
Besvarades av Rolf Lindberg att materialkostnader omfattar alla kostnader kring Jubileumsboken,
och att personalkostnader främst kan hänföras till kansliet.
Verksamhetsplanen och budgeten för 2018/2019 godkändes av mötet.

§ 12

Val av förbundsordföranden för kommande verksamhetsår
Ingen representant från Valberedningen fanns närvarande. Valberedningen har heller inte lämnat
något förslag inför mötet. Christer Jonsson läste upp de poster som är aktuella för val och de
diskussioner som förekommit inför mötet.
Ordförande 2017-2018 Joakim Hubbe (Stureby BK) ställer inte upp för omval.
Ledamot 2016-2018 David Runefelt (Täby BwK) ställer inte upp för omval.
Ledamot 2016-2018 Annika Kilander (Sundbybergs IK) ställer upp för omval 2018-2020.
Ledamot 2016-2018 Bo Rosell (BK Amiki) ställer upp för fyllnadsval 2018-2019.
Ledamot 2017-2019 Ian Robinson (AIK) avgår i förtid. Kandiderar eventuellt till ordförande.

Mötet ajournerades för kontakt med Ian Robinson.
Fastslogs genom telefonkontakt att Ian Robinson kandiderar till ordförande. Årsmötet valde enhälligt
Ian Robinson till ordförande för kommande verksamhetsår.
§ 13

Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
Eftersom en vakans uppstått beslutades att först tillsätta en ledamot på fyllnadsval om ett år. Bo
Rosell föreslogs. Mötet valde Bo Rosell som ledamot för en tid av ett år.
För val av halva antalet övriga ledamöter föreslogs Annika Kilander. Inga fler kandidater föreslogs.
Mötet valde Annika Kilander som ledamot för en tid av två år. Övriga två poster lämnas vakanta och
väljs vid extrastämma i höst.

§ 14

Val av två revisorer och en suppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning för en tid av ett år
Sittande revisorer, Henrik Gustafsson och Stefan Ohlsson, meddelade att de accepterar omval.
Årsmötet valde dessa. Posten revisorssuppleant lämnades vakant och väljs vid extrastämma i höst.
Vid genomläsning av stadgarna framkom att de behöver ses över och eventuellt uppdateras,
framförallt vad gäller val av revisorer. Lämnades i uppdrag åt styrelsen att göra detta innan
extrastämma i höst.

§ 15

Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Mötet ajournerades i ca fem minuter för att ge möjlighet för delegaterna att prata ihop sig.
Torbjörn Iversen, Tureberg, anmälde sig som intresserad. Övriga två poster kunde inte fyllas.
Beslutades att bordlägga punkten till extrastämma i höst som styrelsen kallar till.
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§ 16

Val av ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2018 samt Stockholms
Idrottsförbunds årsmöte 2019
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
- Motion 1 angående poängberäkning i BOSS-grupper i nationella serien
Mötet tillstyrkte förslaget och lämnade åt StBf att ta upp/stå bakom motionen vid SvBF:s årsmöte.

§ 18

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

§ 19

Årsmötets avslutande
Christer Jonsson förklarade årsmötet avslutat.

Mötesdelegaterna önskades trevlig sommar.

Justeras av:

Christer Jonsson, mötesordförande

Hans Modh

Jessica Tidbeck
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