Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds årsmöte
den 9 juni 2013 på hotell Royal Corner i Växjö
40 deltagare varav 23 röstberättigade ombud
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Årsmötets öppnande samt prisutdelning
Ordföranden Jan Wiede inledde med parentation för tidigare styrelseledamoten Bo
Johansson som gick bort under våren 2013. Därefter presenterades våra senaste SMmedaljörer.
Jan Wiede hälsade alla och då speciellt Sonja Jäine från Svenska Bowlingförbundet
välkomna till årsmötet.
Jan lämnade över ordet till Sonja, som informerade om Svenska Bowlingförbundets
arbete. Projekt och aktiviteter som togs upp var VI 2017, den pågående
serieutredningen, utredningen om handicap och ranking samt kommande förändring
av beräkning av röstetal vid SvBFs årsmöte.
Sonja lämnade över ordet till Jan som förklarade årsmötet öppnat. Eva Larsson och
Dannie Madsen inledde med att dela ut ungdomsstipendier till Sandra Jonasson, BK
Cahoot, och Jesper Svensson, BK Vimmerby. Därefter förrättade Jan Wiede och
Maire Wiede prisutdelning.
2. Upprop av ombud samt justering av röstlängd
23 röstberättigade ombud var närvarande.
3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
Inbjudan har gått ut per brev och e-post till distriktets samtliga föreningar samt funnits
på vår hemsida. Datum och plats har även annonserats på Svenska Bowlingförbundets
hemsida.
5. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Sonja Jäine valdes till mötesordförande och Maire Wiede valdes till mötessekreterare.
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6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Charlotta Runström, Nässjö, och Patrik Svensson, Vimmerby, valdes att jämte
mötesordföranden justera dagens protokoll.
7. Beslut om stadgeändring
Jan Wiede informerade om att förbundet i fortsättningen kommer att ha två
suppleanter istället för som tidigare, två styrelseelever. Det har även gjorts en justering
av föredragningslistan, samt några felrättningar. Förbundet kommer att få denna
ändring godkänd av Svenska Bowlingförbundet vid nästkommande styrelsemöte den
14-15 juni 2013.
Årsmötet beslutade med klar majoritet att genomföra den föreslagna stadgeändringen.
8. Förbundsstyrelsens och revisorernas berättelse
Jan Wiede berättade att antalet licenser i distriktet har ökat och att ökningen nästan
uteslutande bestod av hallicenser. Däremot har antalet unga licensierade spelare
minskat och då mest bland flickor. Sonja Jäine inflikade att i hela riket har dock
antalet unga licensierade flickor ökat.
Det kommer att göras en del förändringar i upplägget av DM då deltagandet ökade
endast marginellt jämfört med föregående år. Framförallt mixed-DM har haft mycket
få deltagare.
Kent Danielsson föredrog revisorernas berättelse. Jan Wiede förklarade att den
uppkomna förlusten berodde på en medveten satsning på ungdomsverksamheten.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av officiella organ
Förbundets hemsida fastställdes som vårt officiella organ.
11. Förslag framställda av förbundsstyrelsen eller revisorerna
Inga förslag fanns.
12. Behandling av motioner från föreningarna
Olle Assarsson från Huskvarna BK höll en föredragning av motion 1 angående
ändring av regeln om ”fri spelare”. Man vill återgå till tidigare upplägg. Styrelsens
förslag om godkännande av motionen beslutades av årsmötet.
Olle Assarsson höll en föredragning av motion 2 angående en översyn av reglerna för
farmarlag. Styrelsens förslag är att man avstyrker motionen, vilket beslutades av
årsmötet.
Olle Assarsson höll en föredragning av motion 3 för JBS/Boys räkning, angående nytt
seriesystem. Styrelsens förslag om godkännande av motionen beslutades av årsmötet
efter rösträkning. En skrivelse kommer även att bifogas motionen.
13. Presentation av budget för kommande verksamhetsår
Margaretha Carlsson presenterade budgeten.
2

14. Presentation av planer för kommande verksamhetsår
Eva Larsson och Dannie Madsen informerade om ungdoms- och
utbildningsverksamheten.
Bert Hagman informerade om förändringar i seriespelet.
Johan Lantz informerade om DM och landskapsmatchen.
Christer Lundström informerade om historieprojektet och vårt kommande 70årsjubileum.
Jan Wiede informerade om funktionshindrade, kommunikationen med våra föreningar
och vikten av att alla föreningar uppdaterar sina medlemsregister och skickar in
årsrapport varje år.
Charlotta Runström tillade att JSM kommer att gå av stapeln i Nässjö i år. Sonja Jäine
tog upp dispensansökningar till Arbetsmiljöverket för hallarna på grund av hårdare
säkerhetskrav.
15. Val av:
a. Ordförande (1 år)
Jan Wiede, Kalmar, omvaldes.
b. Ledamot (2 år)
Hans-Ingmar Jansson, Växjö, nyvaldes.
c. Ledamot (2 år)
Eva Larsson, Anderstorp, omvaldes.
d. Ledamot (2 år)
Johan Lantz, Jönköping, omvaldes.
e. Suppleant (1 år)
Birgitta Lilja, Nässjö, nyvaldes.
f. Suppleant (1 år)
Mimmie Delic, Värnamo, nyvaldes.
g. Revisor, ordinarie (1 år)
Kent Danielsson, Ljungby, omvaldes.
h. Revisor, suppleant (1 år)
Berth Johansson, Ljungby, omvaldes.
i. Ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte
Beslutades att styrelsen utser ombud
j. Ombud till Smålandsidrottens årsmöte
Beslutades att styrelsen utser ombud.
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k. Ombud till Blekinge IFs årsmöte
Beslutades att styrelsen utser ombud.
l. Valberedningen, sammankallande (1 år)
Gittan Gustafsson, Karlskrona, nyvaldes.
m. Valberedningen, ledamot (1 år)
Malin Johansson, Karlskrona, omvaldes.
n. Valberedningen, ledamot (1 år)
Pontus Büttner, Växjö, nyvaldes.
16. Årsmötets avslutning
Sonja Jäine avslutade årsmötet och lämnade över ordet till Jan Wiede som tackade för
förnyat förtroende.

Vid protokollet
………………………………………..
Maire Wiede

Justeras
………………………………………..
Sonja Jäine

Justeras

Justeras

……………………………………….
Charlotta Runström

…………………………………………
Patrik Svensson
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