Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds årsmöte
den 28 maj 2017 i Värnamo Bowlinghall
32 deltagare varav 14 röstberättigade ombud
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Årsmötets öppnande samt prisutdelning
Ordföranden Michael Unger inledde med parentation för Karl-Erik Frisk som var
verksam i Smålands Bowlingförbund under 17 år. Han var vice ordförande de sista sju
åren, 1980–1987. Karl-Erik gick bort i början av 2017.
Michael Unger hälsade alla och då särskilt vice ordföranden för Svenska
Bowlingförbundet, Jan Wiede, välkomna till årsmötet.
Michael lämnade över ordet till Jan, som informerade om Svenska Bowlingförbundets
verksamhet. VI 2025, regionutredningen, rekrytering och arrangemang var några
exempel som nämndes. Därefter lämnade Jan över ordet till Michael som förklarade
årsmötet öppnat.
Prisutdelningen förrättades av Michael Unger och Maire Wiede.
Dannie Madsen delade ut ungdomsstipendium till Hanna Engberg, BK Cahoot, och
William Svensson, BK Domino. William hade tyvärr inte möjlighet att närvara.
2. Upprop av ombud samt justering av röstlängd
14 röstberättigade ombud var närvarande.
3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
Inbjudan har gått ut via e-post till distriktets föreningar samt funnits på vår hemsida.
Datum och plats har även annonserats på Svenska Bowlingförbundets hemsida.
5. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Jan Wiede valdes till mötesordförande och Maire Wiede valdes till mötessekreterare.
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6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Hans-Ingmar Jansson, Växjö, och Hanna Persson, Forsheda, valdes att jämte
mötesordföranden justera dagens protokoll.
7. Förbundsstyrelsens och revisorernas berättelse
Jan Wiede gick igenom den tryckta verksamhetsberättelsen. Diskuterades hanteringen
av fonder i den ekonomiska redovisningen. Den kommande styrelsen och revisorerna
kommer att ta detta i beaktande. Årsmötet godkände därefter 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 hemsida fastställdes som vårt officiella organ.
10. Förslag framställda av förbundsstyrelsen eller revisorerna
Beslutades enligt styrelsens förslag att bifalla motionen om hanteringen av scorekort
och spelarprotokoll och skicka vidare denna till det kommande förbundsmötet i höst.
11. Behandling av motioner från föreningarna
Beslutades att bifalla motionen från BK Pondus gällande kortare seriesäsong.
Styrelsen kommer att formulera om texten något och därefter skicka vidare motionen
till det kommande förbundsmötet i höst. Ett förslag som kom upp var att man redan nu
borde införa kortare säsong i distriktsserien.
12. Presentation av budget för kommande verksamhetsår
Margaretha Carlsson presenterade budgeten. Årsmötet beslutade godkänna förslaget.
13. Presentation av planer för kommande verksamhetsår
Dannie Madsen informerade om ungdomsverksamheten.
Eva Larsson informerade om den kommande utbildningsverksamheten.
Bert Hagman informerade om seriespelet och presenterade två alternativa upplägg för
distriktsserierna.
Pontus informerade om kommande DM-spel. Inga datum är ännu fastställda, men 3manna och Mixed-DM spelas ungefär som förra året, medan individuella DM
beräknas vara avslutat i februari och kommer att spelas utan finaler.
Rickard Rudeberg informerade att det planeras för en nätverksträff mellan klubbarna
den 3 september 2017. Mer information kommer längre fram.
Christer Lundström påminde om våra historiesidor som uppdateras allteftersom.
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Jan Wiede avslutade med att poängtera vikten av att e-postadresser och
medlemsregister hålls uppdaterade i IdrottOnline.
14. Val av:
Valberedningens ordförande inledde med att uttrycka sin besvikelse över det
obefintliga intresset till att lämna förslag på kandidater till valberedningen. Inte ett
endaste förslag hade inkommit.
a. Ordförande (1 år)
Michael Unger, Alvesta, omvaldes.
b. Ledamot (2 år)
Eva Larsson, Anderstorp, omvaldes.
c. Ledamot (2 år)
Rickard Rudeberg, Värnamo, omvaldes.
d. Ledamot (2 år)
Daniel Olin, Värnamo, nyvaldes.
e. Suppleant (1 år)
Anders Svensson, Vetlanda, nyvaldes.
f. Suppleant (1 år)
Andreas Johansson, Värnamo, nyvaldes.
g. Revisor, ordinarie (1 år)
Kent Danielsson, Ljungby, omvaldes.
h. Revisor, suppleant (1 år)
Leif Ljung, Växjö, 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)
Thomas Hegnelius, Tingsryd, omvaldes.
m. Valberedningen, ledamot (1 år)
Marcus Engberg, Kalmar, nyvaldes.
n. Valberedningen, ledamot (1 år)
Camilla Oscarsson, Gislaved, nyvaldes.
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15. Årsmötets avslutning
Jan Wiede avslutade årsmötet och lämnade över klubban till den omvalde Michael
Unger, som tackade för förnyat förtroende och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

………………………………………..
Maire Wiede

Justeras

………………………………………..
Jan Wiede

Justeras

Justeras

……………………………………….
Hans-Ingmar Jansson

…………………………………………
Hanna Persson
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