Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds årsmöte
den 8 juni 2014 på hotell Royal Corner i Växjö
31 deltagare varav 16 röstberättigade ombud
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Årsmötets öppnande samt prisutdelning
Ordföranden Jan Wiede hälsade alla välkomna. Vår inbjudna gäst och tidigare
sekreteraren i Smålands Bowlingförbund, Lars-Åke Lagrell, hälsades extra
välkommen. Lars-Åke höll ett föredrag om sin gärning och sina erfarenheter som
ledare både inom och utom idrottsverksamheten.
Lars-Åke lämnade över ordet till Jan som förklarade årsmötet öppnat. Eva Larsson och
Dannie Madsen inledde med att dela ut ungdomsstipendiet till Pontus Andersson,
Team Clan BK. Därefter förrättade Jan Wiede och Maire Wiede prisutdelning.
2. Upprop av ombud samt justering av röstlängd
16 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
Lar-Åke Lagrell valdes till mötesordförande och Maire Wiede valdes till
mötessekreterare.
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6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Malin Johansson, Karlskrona, och Pontus Büttner, Växjö, valdes att jämte
mötesordföranden justera dagens protokoll.
7. Förbundsstyrelsens och revisorernas berättelse
Jan Wiede berättade om det innevarande årets verksamhet. Margaretha Carlsson
redovisade årets ekonomiska siffror. Kent Danielsson föredrog revisorernas berättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av officiella organ
Förbundets hemsida fastställdes som vårt officiella organ.
10. Förslag framställda av förbundsstyrelsen eller revisorerna
Inga förslag fanns.
11. Behandling av motioner från föreningarna
Beslutades enligt styrelsens förslag att motionen gällande antal utländska spelare per
klubblag tas som förbundets egen till Svenska BFs årsmöte hösten 2014. Motionen
gällande komprimering av bowlingsäsongen beslutas som förbundets hållningssätt
även framöver.
12. Presentation av budget för kommande verksamhetsår
Margaretha Carlsson presenterade budgeten.
13. Presentation av planer för kommande verksamhetsår
Eva Larsson och Dannie Madsen informerade om ungdoms- och utbildningsverksamheten samt om den fortsatta satsningen på Team SB. Bert Hagman
informerade om seriespelet. Det har varit mycket svårt att få till en bra lokalserie till
nästa säsong. Johan Lantz informerade om tävlingsverksamheten och att DM nästa
säsong i sin helhet kommer att avgöras i Växjö.
Jan Wiede informerade om förbundets 70-årsprojekt som under ledning av Christer
Lundström bland annat har resulterat i den fina jubileumsskrift som delades ut vid
mötet. Jan underströk vikten av att alla föreningar har korrekta kontaktuppgifter i
IdrottOnline samt uppdaterar sina medlemsregister efter att den obligatoriska årliga
föreningsrapporten har skickats in.

2

14. Val av:
a. Ordförande (1 år)
Jan Wiede, Kalmar, omvaldes.
b. Ledamot (2 år)
Margaretha Carlsson, Gislaved, omvaldes.
c. Ledamot (2 år)
Bert Hagman, Västervik, omvaldes.
d. Ledamot (2 år)
Dannie Madsen, Nässjö, omvaldes.
e. Suppleant (1 år)
Birgitta Lilja, Nässjö, omvaldes.
f. Suppleant (1 år)
Pontus Büttner, Växjö, 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.
k. Ombud till Blekinge IFs årsmöte
Beslutades att styrelsen utser ombud.
l. Valberedningen, sammankallande (1 år)
Gittan Gustafsson, Karlskrona, omvaldes.
m. Valberedningen, ledamot (1 år)
Malin Johansson, Karlskrona, omvaldes.
n. Valberedningen, ledamot (1 år)
Michael Unger, Alvesta, nyvaldes.
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15. Årsmötets avslutning
Lars-Åke Lagrell avslutade årsmötet och lämnade över ordet till Jan Wiede som
tackade för förnyat förtroende.

Vid protokollet
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