Årsmöte
Hallands Bowling förbund
2011-06-08
Björkäng Vägkrog, Varberg
Närvarande klubbar:
Hebergs BS, Halmia BS, BK Trippel, BKF Falkenberg, BK Team Kungsbacka, BK Monark, Cobra BT,
BK Vågen, Falkenhov BK, BK Nyhem, BK Hallandia, BK Rekyl, Tre Hjärtan och Falkenberg HI
§ 1

Årsmötet öppnas
Irene Henriksson hälsade alla välkomna. Hon redogjorde för seriespelet, tävlingar samt
diverse övriga händelser under året som gått. Irene framhöll framför allt det roliga i att
BK Hallandia avancerat upp till Elitserien för damer.

§ 2

Parentation
Tyst minut hölls för Ingemar Carlsson , Falkenberg samt Jörgen Lundin, Kungsbacka.

§3

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
14 klubbar hade mött upp som utgjorde underlag för röstlängden. Röstlängden fastställdes.

§4

Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkännes

§ 5

Fråga om mötets behöriga utlysande
Inbjudan hade skickats till klubbarna, annonserats på hemsidan, Swebowls hemsida
samt i tidningen Svensk Idrott.
Mötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 6

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

§ 7

Val av två protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare för mötet valdes, Lars Nilsson, BK Trippel samt
Olavi Tossavainen, BK Monark

§ 8

Föredragning och behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
*

Verksamhetsberättelse för tiden 1 maj 2010-30 april 2011 genomgicks av
ordföranden
Mötet beslöt med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till
handlingarna.

*

Förvaltningsberättelse för tiden 1 maj 2010-30 april 2011. Genomgång av
Resultat- och Balansräkningarna gjordes.
Mötet beslöt godkänna föredragningen och lade därefter

Förvaltningsberättelsen till handlingarna.
*

Revisorernas berättelse för samma tid. Revisionsberättelses upplästes.
Mötet beslöt med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

*

Fastställande av Resultat- och Balansräkningarna
Mötet beslöt, i enlighet med revisorns förslag fastställa
Resultat- och Balansräkningarna för verksamhetsåret som avslutades
den 30 april 2011

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
I enlighet med revisorns förslag beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsårets förvaltning.

§ 10

Val av ordförande för verksamhetsåret 2011-2012
Mötet beslöt att välja Irene Henriksson till ordförande för en tid av ett år

§ 11

Val av övriga styrelseledamöter, halva antalet, för en tid av två år
Mötet beslöt om omval av Annette Johansson, BK Team Kungsbacka samt
omval av Stefan Sandinge, Halmia BS för en tid av två år
Fyllnadsval av Patrik Andersson, Halmstad för en tid av 1 år

§ 12

Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Mötet beslöt om omval av Jeanette Otbäck, Team Kungsbacka, Camilla Andersson,
BK Hallandia och Kenneth Andersson, BKF Falkenberg samt nyval av
Gunilla Torkelsson som styrelsesuppleanter för en tid om ett år.

§ 13

Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år
Mötet beslöt välja Lars-Erling Larsson, Hebergs BS, till ordinarie revisor.
Mötet gav i uppdrag åt styrelsen att ta fram en revisorsuppleant då valberedningen
ej hade något namn.

§ 14

Behandling av förslag, väckta av styrelse eller revisorer
Styrelse eller revisorer har ej väckt några förslag

§ 15

Behandling av motioner, som ingetts i stadgeenlig ordning
Det har ej inkommit några motioner

§ 16

Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget samt fastställande av
årsavgifter till HBF
Styrelsens förslag till budget 2010-2011 godkändes av mötet.

§ 17

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

§ 18

Val av ombud till Svenska Bowling förbundets årsmöte

Mötet beslöt att Ombud utses av styrelsen
§ 19

Val av ombud till Hallands Idrottsförbunds årsmöte
Mötet beslöt att Ombud utses av styrelsen

§ 20

Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Mötet beslöt välja Jan-Olof Johansson, Hebergs BS, som ordförande,
Kaj Lindh, BK Trippel och Lena Henriksson, BK 91:an som övriga ledamöter i Valberedningen,

§ 21

Information om nästkommande års spelprogram lämnades av Ulf Josefsson.

§ 22

Prisutdelning
Ordförande delade ut medalj för Svenskt Rekord till Eva Larsson , BK Hallandia (mottogs av
ombud) Jan-Ove Johansson, BK Nyhem tilldelades Silvermedaljen från Svenska
Bowlingförbundet. Plaketter delades ut till seriesegrare, Silvervinnarna fick sina priser,
Det delades även ut priser till DM-medaljörer,300-slagningar samt sist men inte minst pris till
”Årets Bowlare” vilka blev Dennis Johansson BKF Falkenberg och Camilla Andersson
BK Hallandia.

§ 27

Årsmötet avslutas
Ordförande lämnar blommor till Håkan Edvardsson samt till Sonja Jäine SvBF som
lämnat information i anslutning till årsmötet.
Håkan och Irene tackar alla bowlare och ledare m.fl. för en väl
genomförd säsong.

Varberg 2011-06-08
________________________
ordf. Håkan Edvardsson

_____________________
sekr. Annette Johansson

Justeras
_______________________
Lars Nilsson

_____________________
Olavi Tossavainen

