Årsmöte
Hallands Bowling förbund
2009-06-03
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, BK Nyhem och BK Hallandia

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

§ 2

Parentation
Tyst minut hölls för Joakim Lindström, BKF Falkenberg samt Daniel Börjesson, Getinge BK.

§3

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
17 fullmakter inlämnades därav 14 st var underlag för röstlängd

§4

Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkännes

§ 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, HIF och till sekreterare, sittande,
Annette Johansson Team Kungsbacka

§ 7

Val av två protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare för mötet valdes, Ulf Carlsson, Hebergs BS
och Mikael Andersson, Hebergs BS.

§ 8

Föredragning och behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
*

Verksamhetsberättelse för tiden 1 maj 2008-30 april 2009
Verksamhetsberättelsen godkännes av mötet efter tillägg av den resultatsida
vilken inte kom med vid tryckningen.
Även tillägg av resultat Silverklotet/Silverkäglan samt Årets Bowlare.

*

Förvaltningsberättelse för tiden 1 maj 2008-30 april 2009
Förvaltningsberättelsen godkännes av mötet

*

Revisorernas berättelse för samma tid

Revisionsberättelse lästes upp och godkännes
*

Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
Kassören redogjorde för räkenskaperna.
Resultat- och Balansräkningarna godkännes av mötet

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Mötet beslutade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning

§ 10

Val av ordförande för verksamhetsåret 2009-2010
avg. Irene Henriksson
Mötet yrkar på omval av Irene Henriksson

§ 11

Val av övriga styrelseledamöter, halva antalet, för en tid av två år
avg. Annette Johansson och Daniel Eliasson
(Kvarstår ett år Gunilla Torkelsson och Jan Persson)
Mötet yrkar på omval av Annette Johansson och Daniel Eliasson.

§ 12

Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
avg. Ruth Bengtsson, Lennart Andersson, Jeanette Otbäck och Kenneth Andersson
Mötet yrkar på omval av Ruth Bengtsson, Jeanette Otbäck Lennart Andersson
och Kenneth Andersson,

§ 13

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

§ 14

Behandling av förslag, väckta av styrelse eller revisorer
Håkan Edvardsson redogör för styrelsens förslag ang. förändring i stadgarna ang.
§ 13 Valbarhet samt § 19 Revisorer och revision
Mötet godkänner förändringar i § 13:
§ 13 Valbarhet, andra stycket sista raden
”…får inte väljas till ordförande eller vice ordförande i SDF-styrelse. Personen är inte heller
valbar som revisor eller revisorssuppleant.”
Mötet godkänner förändringar i § 19:
§ 19 Revisorer och revision
Första stycket
”SDF:s revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 kap 7 § RF:s stadgar skall granska
SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper
Andra stycket
Orden ”revisorena” resp. ”revisorernas” ersätts med ”revisorn” och ”revisorns”.

Ulf Josefsson redogör för styrelsens förslag ang. Strike-Out i BOSS-systemets slutspel.
Mötet godkänner styrelsens förslag att återinföra lagpoängen vid skiljeserien i slutspel

§ 15

Behandling av motioner, som ingetts i stadgeenlig ordning
En motion har ingetts från Getinge GK ang. BOSS
De anser att seriesystemet BOSS bör slopas omgående då det lett till färre bowlare,
dyrare matcher/bowling, ojämna matcher. De vill återgå till det gamla systemet då man
visste vilken serie man spelade i och räknade kägelpoäng.
De vill även återföra handikapp i reservserien.
Ulf Josefsson redogör för styrelsens förslag till avslag
SvBF har gjort undersökningar och de visar sig att majoriteten av spelarna är nöjda med BOSS.
Det har blivit mycket jämnare matcher
Det finns frågor som de arbetar med att förbättra bl.a om seriesegrarna ev skall flyttas upp
direkt utan kval. Styrelsen ser en framtid i BOSS och yrkar på avslag av motionen
Mötet går till val och en stor majoritet röstar på styrelsens förslag till att motionen avslås

§ 16

Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget samt fastställande av
årsavgifter till HBF
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkännes av mötet. Planen kommer att ligga på
vår hemsida och uppdateras allteftersom det tillkommer nya händelser.
Kassören redogör för budgeten. Mötet yrkar att intäkter för SM höjs med 10 000 till
15 000 samt att kostnader för ungdom höjs med motsvarande till 25 000.
Mötet godkänner en justerad budget

§ 17

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

§ 18

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

§ 19

Val av ombud till Hallands Idrottsförbunds årsmöte
Ombud utses av styrelsen

§ 20

Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
avg. Jan-Olof Johansson, ordförande, Hebergs BS
Kaj Lindh, BK Trippel och Lena Henriksson, BK 91:an
Omval på alla

§ 21

Information om nästkommande års spelprogram
Ulf Josefsson informerade om det vi vet om nästkommande års serier.
De kommer att ligga tidsatta på SvBF inom några veckor.
13 lag har anmält sig till reservserie för 8-mannalag samt 4 lag har anmält
sig till reservserie för 4-mannalag.

§ 22

Prisutdelning
Ordförande delade ut plaketter till seriesegrare, Silvertävlingar, DM-medaljörer,
300-slagningar samt pris till ”Årets Bowlare”
Roligt att se att det var så många ungdomar som hämtade sina medaljer.
Ett stort grattis till Ingemar Carlsson, Falkenhov BK som hyllas efter att han blivit
tilldelad RF:s Högsta förtjänsttecken i Guld

§ 27

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

Varberg den 3/6 2009

________________________
ordf. Håkan Edvardsson

_____________________
sekr. Annette Johansson

Justeras
_______________________
Ulf Carlsson

_____________________
Mikael Andersson

