Protokoll fört vid Stockholms Bowlingförbunds extra årsmöte måndagen den
5 november 2018 vilket hölls hos Bowl-o-Rama
Förbundsordföranden Ian Robinson presenterade sig och började med att informera om vilka aktiviteter som
är aktuella samt beklagade sig över den dåliga uppslutningen till mötet. Därefter hälsades alla välkomna och
det extra årsmötet förklarades öppnat.
§1

Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
Upprop av fullmakter från följande föreningar:
Concordia IF BK, AIK, BwK DAX, Turebergs BwK, IK Makkabi Bowling och Djurgårdens IF BF.
Årsmötet godkände dessa 6 fullmakter och fastställde röstlängden till detsamma.

§2

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet har annonserats på Stockholms Bowlingsförbunds hemsida, samt via e-post till
samtliga föreningar i god tid. Mötet beslutades därmed vara behörigen utlyst.

§3

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Ian Robinson.

§4

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

§5

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
Mikael Gimhag, BwK DAX och Jesper Ekstedt, AIK utsågs att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet.

§6

Fyllnadsval av två övriga ledamöter för tiden fram till och med det ordinarie årsmötet

Ian Robinson förklarade bakgrunden med att valberedningen inför det förra årsmötet inte fullföljt sitt
uppdrag och att det därav uppkommit vakanser i styrelsen. Förtydligande gjordes om att styrelsen är
beslutsför och har för avsikt att genomföra ett "mellanår" för att komma tillbaka med full kraft till
nästa år. Därefter tillfrågades mötet om förslag till fyllnadsval.
Inga kandidater föreslogs. Beslutades att platserna därmed förblir vakanta.
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§7

Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Förslag på Torbjörn Iversen, Turebergs BwK, Ingemar Högberg, AIK samt Charlotta Lundin,
Sundbybergs IK. Mötet valde dessa personer. Torbjörn Iversen utsågs till ordförande.

§8

Behandling av styrelsens förslag till stadgeändringar
Ian Robinson föredrog snabbt styrelsens förslag till stadgeändringar som syftar till att modernisera
och förtydliga stadgarna. Anledningen var ett medskick till styrelsen från det förra årsmötet.
Mötet tillstyrkte förslaget i sin helhet. Beslutet var enhälligt.

§9

Mötets avslutande
Ian Robinson tackade för intresset och förklarade det extra årsmötet avslutat. Därefter bjöd han in
till frågestund med styrelsen för de som så önskade.

Justeras av:

Ian Robinson, mötesordförande

Mikael Gimhag

Jesper Ekstedt
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