Protokoll fört vid Stockholms Bowlingförbunds årsmöte onsdagen den 8 juni 2004 vilket hölls
i Stockholmsidrottens hus på Smidesvägen 5 i Solna.
Innan årsmöteshandlingarna startades inledde ordföranden Annelie Elnerud med en parentation för
de medlemmar i distriktet vilka lämnat oss sedan föregående årsmöte.
Annelie Elnerud, Christer Eklund och Jan Abelin fortsatte sedan med en kort sammanfattning av
säsongen som gått och hur styrelsen har arbetat.
Därefter förrättades prisutdelning där följande pristagare hyllades:
Årets Bowlare
Årets Junior
Årets ledare
300-serier (diplom/nål):
Fredrik Bäckström
Mathias Lindkvist
Susanne Olsson
Anders Friman
Erik Andersin
Kim Wikman
Dennis Eklund
Björn Lindqvist
Christian Thorén
Per Jansson
Frank Welander

: Viktoria Sofkova och Mikael Kanold, bägge Sundybergs IK
: Jesper Ekstedt, Hammarby
: Bo Lundquist, BK Mistral

Duvbo IK
Frederikshof
Sundbyberg
DIF
BK Amiki
Sundbybergs IK
BK Amiki
Stureby
Sollentuna
Mälarhöjdens IK
BK Ax

04-09-13
04-10-10
04-11-13
04-12-05
04-12-13
05-01-02
05-01-06
05-01-25
05-01-30
05-03-27
05-04-02

Distriktsrekord:
Amiki, 3-manna, eu spelsätt (Baker), 3 ser 785, 4 ser 1514, 5 ser 2156 12 ser 2848
Emma Burman, Turebergs IF, am spelsätt 2 ser. 416
Viktoria Sofkova, Sundbyberg, eu spelsätt, 2 ser 506, 3 ser 761, 4 ser 1038 5 ser 1253, 6 ser 1497
Ian Robinson, Amiki, am spelsätt, 2 ser 578, 3 ser 823

§1
Upprop och godkännande av fullmakter samt justering av röstlängd
Upprop av fullmakter från följande föreningar: Billman BT, BK Amiki, BK Kransen, BK Mistral,
BK Wictoria, BK Wäsbygnistan, Bokaj 76, Concordia IF BK, Djurgårdens IF BF, FOC Farsta,
Hammarby IF, Högdalens BK, Jakobsbergs BS, JIF Hagalund, KK Strike, KK Träff, Mälarhöjdens
IK, Norsborgs AIK, Rolling Bowlers, Sigma BK, Sollentuna BwK, Stureby BK, Sundbybergs IK
BS, Trippel XXX, Turebergs IF, Älta IF. Årsmötet godkände dessa 26 fullmakter.
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§2a
Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet har annonserats i tidskriften Svensk Idrott, och Stockholms Bowlingsförbunds hemsida,
samt postutskick till samtliga föreningar och beslutades därmed att vara behörigen utlyst.
§2b
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
§3
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Dag Lindström från Stockholmsidrotten och till sekreterare Lena
Sulkanen, kanslist StBf.
§4
Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Bo Östlund, Wictoria och Peter Alm, Djugårdens IF utsågs att jämte ordförande justera årsmötes
protokollet samt fungera som rösträknare.
§5
Styrelsens och revisorernas berättelse
Genomgång av verksamhetsberättelsen för säsongen 2004-2005 gjordes, följande justeringar
antogs:
Sid 6
: Under Distriktsmatcher ska xx ersättas med Värmland vann före Stockholm.
Sid 13-17: En del fel i serietabellerna, bl.a Bokaj saknas på hösten (Div 2 Norra Svealand) och
tabellen för Div 2 Östra Svealand 1 från 2003.
Den saknade uppgiften samt samtliga felaktiga uppgifter i serietabellerna skall justeras i original till
verksamhetsberättelsen.
Det framkom frågor beträffande bokslutet 2004-2005, och då StBf:s kassör inte var närvarande
beslutades att ytterligare förklaring ska läggas till handlingarna för verksamhetsåret 2004-2005,
därefter godkändes resultatet, och önskemål om att vid större förändringar ska fotnot finnas.
Ordföranden föredrog revisionsberättelsen och denna godkändes och lades till handlingarna.

§6
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§7
Behandling av förslag framställda av förbundsstyrelsen eller revisorerna
Inga förslag framställda.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§8
Behandling av motioner som av förening insänts till styrelsen
SOIK Hellas motion om att Damernas seriesystem ändras till ”BOSS” och genomföres på
samma sätt som för herrarna bifölls av årsmötet. Motionen förs vidare till SvBf:s årsmöte.
AIKs motion om att Damernas seriesystem ändras till ”BOSS” och genomföres på samma
sätt som för herrarna bifölls av årsmötet. Motionen förs vidare till SvBf:s årsmöte.
AIKs motion om att juniorer med distriktslicens ska får spela i ligan i det aktuella distriktet
avslogs av årsmötet.
BKÖns motion om att Damernas seriesystem ändras till ”BOSS” och genomföres på samma
sätt som för herrarna bifölls av årsmötet. Motionen förs vidare till SvBf:s årsmöte.
BKÖns motion om att damernas serier måste ändras till mer sportliga förutsättningar bifölls
av årsmötet. Motionen förs vidare till SvBf:s årsmöte.
BK Mistrals motion om införande av banpoäng för 4-manna lag i Stockholmsserien bifölls
av årsmötet och införes till nästa säsong.
KKSs motion om avskaffande av straffavgift för utträde bifölls av årsmötet. Motionen förs
vidare till SvBf:s årsmöte.
§9
Fastställande av inkomst och utgiftsstat för räkenskapsåret 2005-2006
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget för 2005-2006.
§10
Val av förbundsordförande för kommande verksamhetsår.
Årsmötet valde enhälligt Annelie Elnerud, BK Ön.

§11
Val av halva antalet styrelseledamöter på två år
Valberedningen föreslog omval av Sonja Carlsson-Östlund, Christer Eklund och Kai Hänninen
t.o.m 2007 samt fyllnadsval av Lena Sulkanen t.o.m 2006. Årsmötet valde enhälligt dessa.
§12
Val av två revisorer och en suppleant för ett år.
Valberedningen föreslog Gunnar Ekstedt och Rolf Jönsson (bägge omval) som revisorer och
Birgitta Heron (omval) som revisorssuppleant. Årsmötet valde dessa.
§13
Val av ombud till SvBf:s årsmöte 2005
Styrelsen fick i uppdrag att välja dessa vid ett senare tillfälle.
§14
Val av ombud till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte 2006
Styrelsen fick i uppdrag att välja dessa vid ett senare tillfälle.
§15
Val av valberedning
Årsmötet beslöt att välja Michael Bäck, Hammarby (sammankallande), Carina Nannis,
Sundbyberg och Olle Kriström, FOC Farsta.

3

§16
Fastställande av officiella organ
Årsmötet beslöt att tidskriften Svensk Idrott samt StBf:s hemsida är officiella organ.
§17
Årsmötets avslutande
Årsmötet avslutades med att StBf:s ordförande Annelie Elnerud tackade Dag Lindström för
ordförandeskapet under årsmötet, och avtackade Ann Ekengren avgående styrelseledamot och
hälsade Lena Sulkanen välkommen som ny.
Annelie tackade för förtroendet och ser igen fram emot en ny och spännande säsong.

Justeras av:

…………………………
Dag Lindström

…………………………
Lena Sulkanen

…………………………
Bo Östlund

…………………………
Peter Alm
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