Årsmöte
Hallands Bowlingförbund
2004-06-09
Närvarande föreningar:
BK Safir, BK Team Kungsbacka, BK Turbo, BS Bockarna
BK Hallandia, Getinge BK, BK Trippel, Falkenhov BK
BK Nyhem, BK Falkarna, BK Rekyl, Falkenbergs BS
BK Vågen, Cobra BT, Hebergs BS, Halmia BS, BK Rantzau
§1

Årsmötet öppnas
Gerth Andersson öppnade mötet och hälsade alla
hjärtligt välkomna med en del tillbakablickar från det
gångna året..

§2

Parentation
Tyst minut hölls för under året avlidna medlemmar:

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§4

Upprop och godkännande av fullmakter samt
justering av röstlängd.
17 fullmakter inlämnades som underlag för röstlängden

§5

Fråga om mötets behöriga utlysande
Inbjudan har skickats ut till klubbarna samt
annonserats på vår hemsida i Tidningen Bowlaren
och i Svensk Idrott.

§6

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Lars Arnebreid och till
sekreterare valdes sittande, Annette Johansson.

§7

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare för mötet valdes Solveig Nilsson
BK Falkarna samt Lennart Svensson Falkenbergs BS.

§8

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes efter diverse tillägg
och ändringar och lägges till handlingarna.

§9

Beslut ang. resultat – och balansräkning
Resultat- och Balansräkning godkändes av mötet.

§ 10

Föredragning av revisionsberättelsen och beslut
angående ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorernas berättelse lästes och godkändes
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 11

Utse officiella organ
Till officiella organ utsågs tidningarna ”Svensk Idrott”
samt ”Tidningen Bowlaren”

§ 12

Behandling av förslag, väckta av styrelse eller revisorer
Mötet godkänner styrelsens förslag att varje klubb har
en ansvarig som sänder in resultat så att förbundet kan
göra en barometer vilken läggs ut på vår hemsida.

§ 13

Behandling av motioner, som inlämnats till styrelsen
a. Motion från BK Vågen ang. träningsläger enbart för
damer. Mötet är positiva till förslaget och godkänner.
b. Motion från Getinge BK ang. att damer borde få spela
i herr-lag utan dispens. Mötet går på styrelsens
förslag och avslår motionen

§ 14

Behandling av förslag till inkomst- och utgiftsstat
Styrelsens förslag godkändes av mötet

§ 15

Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Avgående: Jan-Olof Johansson och Mats Augustsson
Mötet yrkar på nyval av Tuula Jansson, BK Hallandia
och Gunilla Torkelsson, Cobra BT

§ 16

Val av ordförande för verksamhetsåret 2003-2004
Mötet yrkar på omval av Gerth Andersson

§ 17

Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Avgående: Ruth Bengtsson, Jan Emanuelsson,
Jan Persson och Jeanette Othbäck.
Mötet yrkar på omval av Ruth Bengtsson, Jan Persson
och Jeanette Otbäck samt nyval av Linda Johansson.

§ 18

Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år
Avgående: Lars-Erling Larsson Hebergs BS och
Bert Oscarsson BS Bockarna
Mötet yrkar på omval.

§ 19

Val av ombud till Svenska Bowling förbundets årsmöte
Ombud utses av styrelsen

§ 20

Val av ombud till Hallands Idrottsförbunds årsmöte
Ombud utses av styrelsen

§ 21

Utse valberedning samt sammankallande för den
samma
Avgående: Göran Karlsson BK Falkenhov
sammankallande, Mikael Andersson, Hebergs BS
och Kenneth Andersson, BK Falkarna
Mötet yrkar på omval.

§ 22

Information om nästkommande års spelprogram
Ulf Josefsson, vår nye serieansvarig redogjorde för
serieindelningarna till nästa säsong. Ungdomsansvarig
kommer att kalla till möte ang. u-serierna omgående
efter sommaren.
Ulf höll även en information om SBF:s pågående
arbete på att få fram ett nytt betalningssystem för
licenser osv. Mötet ser positivt på att de fortsätter
enligt samma linje
Informationen godkändes av mötet

§ 23

Beslut angående verksamhetsöversikt 2003-2004
Mötet godkände översikten

§ 24

Prisutdelning
Gerth och Irene delade ut priser till seriesegrare,
DM-mästare, 300-poängsnoteringar, U-serier mm.
Stipendium delades ut till ungdomarna:
Lina Nilsson, Cobra BT Sanna Helldén, BK Falkarna
Kim Bolleby, Team Kungsbacka och Johan Helldén,
BK Falkarna

§ 24

Årsmötet avslutas
Gerth tackade styrelseledamöter,
allianser och alla övriga bowlare samt ledare för en väl
genomförd säsong samt förklarade mötet avslutat
Falkenberg den 9 juni 2004

________________________
sekr. Annette Johansson

_______________________
ordf. Gerth Andersson

Justeras

_______________________
Solveig Nilsson

_________________________
Lennart Svensson

