Årsmötesprotokoll Stockholms Bowlingförbund 2019-06-04
§1. Mötets öppnande
Ordförande Ian Robinson hälsade alla välkomna, därefter fastställdes röstlängd.
15 röstberättigade föreningar:
Sollentuna BWK, UVS BK, BK Runan, Sundbybergs IK, AIK, BK Amiki, BK RAA, KK Träff,
Turebergs BWK, BWK DAX, Djurgårdens IF, BK Eva, Täby BWK, BK Prime, Sigma BK.
§2. Fastställande av Föredragningslistan
Mötet godkände Föredragningslistan.
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelse till Årsmötet har skett via hemsida samt e-post till samtliga föreningar inom
stipulerad tid. Mötet godkände detta utan invändningar.
§4. Val av Ordförande för mötet
Christer Jonsson valdes till Ordförande för mötet.

§5. Val av sekreterare för mötet
Gert Sundin valdes till Sekreterare för mötet.
§6. Val av två protokolljusterare
Leif Olsson, Amiki samt Stefan Ohlsson, Sollentuna valdes att justera mötesprotokollet.
§7. Föredragning av Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Samtliga handlingar föredrogs av Mötesordföranden och godkändes med
ett tillägg i Verksamhetsberättelsen (300-diplom till Marie Lindell, BS23).
§8. Revisorernas berättelse
Stefan Ohlsson föredrog Revisionsberättelsen som godkändes av mötet.
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning för säsongen 2018/2019
Mötet fastställde dessa utan anmärkning.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter
Mötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för samtliga ledamöter.
§11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Ian R och Rolf L föredrog och mötet beslutade enhälligt att godkänna förslaget.
§12. Val av Förbundsordförande för ett år
Mötet valde enhälligt Ian Robinson.

§13. Val av övriga ledamöter
Vavva Gimhag, Mikael Lindqvist samt Gert Sundin valdes för en tid av två år.
Malin Berg samt Rolf Lindberg valdes för en tid av ett år.
§14. Val av två Revisorer samt Suppleant
Till Revisorer valdes Stefan Ohlsson och Henrik Gustafsson samt till Suppleant
Daniel Gustafsson.
§15. Val av Ordförande och två ledamöter i Valberedningen
Mötet valde Torbjörn Iversen (ordf), samt Lotta Lundin och Ingemar Högberg
för en tid av ett år.
§16. Val av ombud till Sv Bowlingförbundets Årsmöte
Mötet beslutade att Styrelsen utser ombud.
§17. Val av ombud till Sthlms Idrottsförbunds Årsmöte
Mötet beslutade att Styrelsen utser ombud.
§18. Behandling av Motioner
Mötet beslutade att godkänna Styrelsens förslag om ändring av spelupplägg vid
kvalspel till Elitserien att ev avgörande tredje match skall spelas över fyra serier.
Mötet beslutade även att godkänna BK Evas motion att ändra spelupplägg vid
3-manna DM/SM Bakers spelsätt till ”Round Robin med bonus” istället för
”matchpoäng”.
Båda motioner skall tillställas Sv. Bowlingförbundet till kommande Årsmöte.
§19. Fastställande av officiella organ
Mötet beslutade att officiellt organ är Stockholms Bowlingförbunds hemsida.
(www.stbf.se)
§20. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade mötet.
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