Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds årsmöte
den 7 juni 2015 på hotell Royal Corner i Växjö
36 deltagare varav 16 röstberättigade ombud
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Årsmötets öppnande samt prisutdelning
Ordföranden Jan Wiede inledde med parentation för Curt Bengtsson som först var
kassör och sedan ordförande i Blekinge Bowlingförbund under sammanlagt 19 år.
Curt gick bort under våren 2015. Därefter presenterades våra senaste SM-medaljörer.
Jan Wiede hälsade alla och då särskilt ordföranden för Svenska Bowlingförbundet, Ulf
Sjöblom, välkomna till årsmötet.
Jan lämnade över ordet till Ulf, som efter en kort presentation av sig själv informerade
om Svenska Bowlingförbundets arbete. Fokus kommer den närmaste tiden att ligga på
rekrytering, finansiering och marknadsföring. Ulf berömde även Småland Blekinge
Bowlingförbunds styrelse för ett föredömligt arbetssätt.
Ulf lämnade över ordet till Jan Wiede som förklarade årsmötet öppnat. Eva Larsson
inledde med att dela ut ungdomsstipendiet till William Svensson, BK Domino.
Därefter förrättade Jan Wiede och Eva Larsson 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.
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5. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Ulf Sjöblom valdes till mötesordförande och Maire Wiede valdes till mötessekreterare.
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Eva Bergelin, Växjö, och Jan Larsen, Nässjö, 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. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen,
resultaträkningen samt balansräkningen. Revisorernas berättelse fanns att läsa i
möteshandlingarna.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av officiella organ
Småland Blekinge Bowlingförbunds och Svenska Bowlingförbundets hemsidor
fastställdes som våra officiella organ.
10. Förslag framställda av förbundsstyrelsen eller revisorerna
Beslutades enligt styrelsens förslag att bifalla revideringen av våra stadgar, så att
samma text används som i Svenska Bowlingförbundets stadgar, angående valbarhet
för person med ekonomiska intressen. Förslaget har på förhand godkänts av Svenska
Bowlingförbundet genom Lena Sulkanen.
11. Behandling av motioner från föreningarna
Beslutades enligt styrelsens förslag att bifalla motionen från Team Värnamo BC
gällande antal lag kontra antal matcher i division 5, distriktsserien.
12. Presentation av budget för kommande verksamhetsår
Margaretha Carlsson presenterade budgeten. Årsmötet beslutade godkänna förslaget.
13. Presentation av planer för kommande verksamhetsår
Eva Larsson informerade om ungdoms- och utbildningsverksamheten samt om den
fortsatta satsningen på Team SB. Bert Hagman informerade om seriespelet.
Jan Wiede informerade om det planerade upplägget av kommande DM. 3-manna och
Mixed-DM kommer att spelas hösten 2015 och individuella DM våren 2016. Jan
underströk vikten av att alla föreningar har korrekta kontaktuppgifter i IdrottOnline
samt uppdaterar sina medlemsregister. Det finns enstaka föreningar som ännu inte har
registrerat sig hos Skatteverket.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsplanerna.
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14. Val av:
a. Ordförande (1 år)
Jan Wiede, Kalmar, omvaldes.
b. Ledamot (2 år)
Eva Larsson, Anderstorp, omvaldes.
c. Ledamot (2 år)
Johan Lantz, Jönköping, omvaldes.
d. Ledamot (2 år)
Richard Rudeberg, Värnamo, nyvaldes.
e. Suppleant (1 år)
Birgitta Lilja, Nässjö, omvaldes.
f. Suppleant (1 år)
Pontus Büttner, Växjö, omvaldes.
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)
Michael Unger, Alvesta, nyvaldes.
m. Valberedningen, ledamot (1 år)
Thomas Hegnelius, Tingsryd, nyvaldes.
n. Valberedningen, ledamot (1 år)
Annie Jonsson, Nässjö, nyvaldes.
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15. Årsmötets avslutning
Ulf Sjöblom avslutade årsmötet och lämnade över ordet till Jan Wiede som tackade för
förnyat förtroende.

Vid protokollet
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