Kopiemottagare: Styrelsen Revisorer Hemsida

1.

Protokoll fört vid Småland Blekinge
Bowlingförbunds årsmöte på hotell
Royal Corner Växjö 2012-06-03 inför 38
personer varav 20 röstberättigade
delegater

Prisutdelning och årsmötets öppnande
Ordföranden Jan Wiede öppnade mötet och hälsade alla och då speciellt Sonja Jäine,
ledamot i Svenska Bowlingförbundets styrelse och hedersledamoten Göran
Pettersson välkomna till årsmötet.
Jan summerade året som gått och nämnde bl.a. att vi åter har 2 lag i elitserien,
satsningen på Team Småland-Blekinge och all utbildningsverksamhet.
Jan lämnade över ordet till Sonja Jäine som berättade om satsningen för rekrytering
av nya bowlare, licenser, lokala tävlingar, Swedish Bowling Cup. Mer info kommer
enligt Sonja i höst.
Maire Wiede och Birgitta Lilja förrättade prisutdelning.

2.

Upprop av ombud samt justering av röstlängden
Fastställdes att 20 röstberättigade ombud var närvarande.

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Utskick av inbjudan via mail till samtliga klubbar, Inbjudan finns på hemsidan och
finns införda i våra officiella organ Svensk Idrott nr 3 och Svenska
Bowlingförbundets hemsida.
Mötet fastställde att årsmötet var behörigen utlyst.

4.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Valdes Sonja Jäine till mötesordföranden och Birgitta Lilja till sekreterare.
Sonja tackade för förtroendet.

5.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Valdes Lars Johansson Forsheda BK och Kenneth Cassegård, Tranås AIF att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.

6.

Styrelsen och revisorernas berättelse
Styrelsens berättelse genomgicks. Verksamhetsberättelsen godkändes.
Kent Danielsson föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet godkände densamma.

7.

Fastställande av resultat och balansräkning
Fastställdes resultat och balansräkning.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöt årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

9.

Beslut avseende förbundets vinst eller förlust
Mötet beslutade enligt förslag att balansera förlusten i ny räkning.

10.

Fastställande av officiella organ
Bestämdes att förbundets hemsida är vårt officiella organ.

11.

Förslag framställda av förbundsstyrelsen eller revisorer
Inga förslag

12.

Behandling av motioner från föreningar
Inga motioner hade inkommit.

13.

Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Fastställdes den föreslagna budgeten.

14.

Presentation av planer för kommande verksamhetsår
Presenterades verksamhetsplanerna för nästa säsong.
Eva Larsson delade ut ungdoms- juniorstipendiet till Jesper Svensson Vimmerby.
Ida Andersson och Jenny Johansson som är uttagna till landslagsspel önskades lycka
till med en penninggåva.
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Val av:
Ordförande på 1 år: omvaldes Jan Wiede, Kalmar
Ledamot på 2 år: omvaldes Margaretha Carlsson, Anderstorp
Ledamot på 2 år: omvaldes Bert Hagman, Västervik
Ledamot på 2 år: nyvaldes Dannie Madsen, Nässjö
Ledamot på 1 år: nyvaldes Johan Lantz, Jönköping
Revisor ordinarie på 1 år: Kent Danielsson, Ljungby
Revisor ersättare på 1 år: Berth Johansson, Ljungby
Ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte: Utses inom styrelsen
Ombud till Smålandsidrottens årsmöte: Utses inom styrelsen
Ombud till Blekinge IF:s årsmöte: Utses inom styrelsen
Valberedning sammankallande på 1 år: Annika Andersson, Jönköping
Valberedning ledamot på 1 år: Malin Mattsson, Karlskrona
Valberedning ledamot på 1 år: Tommy Gustafsson, Karlskrona
Årsmötets avslutning
Sonja tackade för intresset samt lämnade över ordet till omvalde ordföranden Jan
Wiede som avslutade årsmötet.

