Protokoll fört vid Gotlands Bowlingförbunds årsmöte den
3 september 2020
§ 1 Årsmötets öppnande
Mikael Johansson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

Antalet föreningar och antalet röstberättigade ombud räknades och antecknades.
7 föreningar, Stånga IF, BK Rosen, IK Gotlandspärlan, BK Gotlands Veteraner,Golden
Girls, VBK och Austre var närvarande och antalet röster uppgick till 13 stycken.
Beslutades
● att fastställa röstlängden.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Frågan om mötet blivit utlyst i behörig ordning besvarades med JA

§ 4 Fastställande av föredragningslistan för mötet
Beslutades
● att fastställa föredragningslistan.

§ 5 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Bo Ronsten

§ 6 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Maria Eklöf

§ 7 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lars Rasmusson och Rolf Andreasson

§ 8 Föredragning och behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning för verksamhetsåret/räkenskapsåret 2019/2020
Bo Ronsten redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Beslutades
● att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och lägga dessa till
handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
2019/2020
Benny Jacobsson redogjorde för revisorernas berättelse varefter den lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen
Beslutades
● att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Behandling av SDF-styrelsens förslag, verksamhetsplan och budget för
verksamhetsåret 2020/2021
Birgitta Siltberg redogjorde för styrelsens förslag, verksamhetsplan och budget för
2020/2021.
Beslutades

● att Godkänna budgeten
§ 12 Behandling av inkomna motioner
Mikael Johansson redogjorde för motionen.
Beslutades
● att bifalla Motionen

§ 13 Val av ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år
Beslutades
● att välja Maria Eklöf som ordförande för en tid av ett år.

§ 14a Val av två styrelseledamöter för en tid av två år, en styrelseledamot för en
tid av ett år samt en suppleant för en tid av två år
Beslutades
● att välja Anders Jacobsson och Rolf Segerlund som styrelseledamöter för en tid av
två år,
● att välja Kent Andersson som suppleant för en tid av två år
§ 14b Fyllnadsval av en ledamot för tiden av 1 år
Beslutades
● Att välja Nils Brolin som styrelseledamot för tiden av 1 år.

§ 15 Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
Beslutades
● att välja om Lars Martinsson och välja Hugo Lindqvist som revisorer för en tid av ett
år
● att välja Rune Johannesson som suppleant för en tid av ett år.

§ 16 Val av en ledamot i valberedningen för en tid av tre år samt val av
sammankallande
Beslutades
● att välja Mikael Johansson som ledamot för en tid av tre år
● att välja Birgitta Siltberg som sammankallande

§ 17 Beslut om val av ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte
Beslutades
● att ombuden utses av styrelsen.

§ 18 Beslut om val av ombud till RF/SISU Gotlands årsmöte
Beslutades
● att ombuden utses av styrelsen

§ 19 Övriga frågor
§ 20 Årsmötets avslutande
Bo Ronsten tackade de som lämnade sina uppdrag i styrelsen. Mikael Johansson, Anneli
Ekman och Peter Åhlin
Härefter tackade Bo Ronsten de som deltagit på årsmötet och förklarade mötet avslutat.

Bo Ronsten
Mötesordförande

Maria Eklöf
Sekreterare

Justerare

Justerare

