Årsmöte
Hallands Bowling förbund
2008-06-04
Björkäng Vägkrog, Varberg
Närvarande klubbar:

§ 1

Hebergs BS, Halmia BS, BK Trippel, BKF Falkenberg,
BK Team Kungsbacka, BK Monark, BK Safir, Cobra BT,
BK Vågen, Falkenhov BK,Getinge BK, BK Turbo, BK 91:an,
BS Bockarna, Handikapp Idrott Falkenberg och BK Hallandia

Årsmötet öppnas
Irene Henriksson hälsar alla välkomna och berättar om framgångar
under verksamhetsåret

§ 2

Parentation
Tyst minut hölls för vår ordförande Gerth Andersson, Falkenberg som gick bort i oktober.

§ 3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes

§ 4

Upprop och godkännande av fullmakter samt justering av röstlängd
16 fullmakter inlämnades som underlag för röstlängd

§ 5

Fråga om mötets behöriga utlysande
Inbjudan har skickats till klubbarna , annonserats på vår hemsida, Swebowls hemsida
samt i tidningen Svensk Idrott. Mötet godkänner.

§ 6

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Håkan Edvardsson och till sekreterare sittande,
Annette Johansson.

§ 7

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare för mötet valdes, Mikael Olsson, BKF Falkenberg
och Karin Andersson BK Vågen.

§ 8

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkännes efter tillägg av 300-serier slagna av, Johan Helldén
BKF Falkenberg 2007-12-08 samt Magnus Bernadt, BK Nyhem 2008-04-20. Även tillägg
av resultat Silverklotet vilket inte kommit med vid tryckningen.

§ 9

Beslut ang. resultat och balansräkning
Beslut togs efter föredragning av revisionsberättelsen (§ 10)
Resultat och balansräkning godkännes av mötet och lägges till handlingarna

§ 10

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

§ 11

Utse officiella organ
Svensk Idrott samt vår hemsida www.swebowl.se/halland/t1.asp

§ 12

Behandling av förslag, väckta av styrelse eller revisorer
1.

Ulf Josefsson redogör för styrelsens förslag ang. slutspel i Reservlagsserien.
Mötet godkänner styrelsens förslag att införa slutspel i reservlagsserierna då det
finns tillräckligt många lag för att serierna skall kunna genomföras enligt BOSS

2.

Annette Johansson redogör för styrelsens förslag ang. Barometern / Årets Bowlare.
Segrande herre och dam kommer att rankas efter snittlistan på Swebowl´s ranking.
Kravet är att man spelat minst 51% av lagets matcher.
Mötet godkänner styrelsens förslag

3.

Irene Henriksson redogör för styrelsens förslag att höja licensavgiften med 30.00/senior
och 15.00/junior under 2 år för att finansiera bowlingens 100-årsjubileum. SvBF:s årsmöte
beslutade att alla distrikt skulle vara med och betala detta.
Mötet godkänner styrelsens förslag

§ 13

Behandling av motioner, som inlämnats till styrelsen
Det har ej inkommit några motioner till styrelsen.

§ 14

Behandling av förslag till inkomst- och utgiftsstat / budget
Styrelsens förslag till budget godkännes av mötet

§ 15

Val av styrelseledamöter för en tid av två år
avg. Gunilla Torkelsson och Jan Persson samt fyllnadsval för Irene Henriksson
Mötet yrkar på omval av Gunilla Torkelsson samt Jan Persson.
Mötet väljer Daniel Eliasson som ordinarie styrelseledamot

§ 16

Val av ordförande för verksamhetsåret 2008-2009
avg. Irene Henriksson
Mötet yrkar på omval av Irene Henriksson

§ 17

Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
avg. Ruth Bengtsson, Linda Johansson, Jeanette Otbäck och Daniel Eliasson
Mötet yrkar på omval av Ruth Bengtsson, Jeanette Otbäck
och nyval av Lennart Andersson, BS Bockarna samt Kenneth Andersson, BKF Falkenberg

§ 18

Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år
avg. Lars-Erling Larsson, Hebergs BS (ordinarie) samt Bert Oscarsson
BS Bockarna (suppl.)
Mötet yrkar på omval av Lars-Erling Larsson, Hebergs BS (ordinarie)
samt Bert Oscarsson BS Bockarna (suppl.)

§ 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
avg. Jan-Olof Johansson, Hebergs BS (sammank.) Kaj Lindh, BK Trippel
och Lena Henriksson, BK 91:an
Omval på alla

§ 22

Information om nästkommande års spelprogram
Ulf Josefsson informerade om det vi vet om nästkommande års serier.

§ 23

Beslut ang. verksamhetsöversikt 2008-2009
Irene meddelar att vi kommer att fortsätta med de utbildningar vi har fastställt.
Och att vi hoppas att få stöd och hjälp av utbildade tränare till ungdomssatsningen

.
§ 26

Prisutdelning
Ordförande delade ut plaketter till seriesegrare, Silvertävlingar, DM-medaljörer,
300-slagningar samt pris till ”Årets Bowlare” ( Barometern-segrare)

§ 27

Årsmötet avslutas
Håkan och Irene tackar alla bowlare och ledare m.fl. för en väl
genomförd säsong.

Varberg den 4/6 2008

________________________
ordf. Håkan Edvardsson

_____________________
sekr. Annette Johansson

Justeras
_______________________
Mikael Olsson

_____________________
Karin Andersson

