Årsmöte Norrbottens Bowlingförbund 2020-10-07
Plats:

Luleå Energi Arena

Tid:

2020-10-07 kl 19:00

Närvarande:
Staffan Bergdahl, ordförande
Louise Helgesson, kassör
Helena Josjö, sekreterare
Fredrik Larsson, styrelseledamot
Daniel Unander, styrelseledamot
Dan Wälivaara, styrelseledamot
Sebastian Landin Olsson, suppleant
Björn Andreassen, Bodens PBS
Rolf Norling, BK Boden-Cometen

1.

Mötets öppnande
Ordförande Staffan Bergdahl hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Upprop och godkännande av fullmakter samt justering av röstlängd
Sebastian Landin Olsson, BK Loet
Björn Andreassen, Bodens PBS
Rolf Norling, BK Boden-Cometen

3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.

5.

Val av ordförande för mötet
Staffan Bergdahl valdes till ordförande för mötet.

6.

Val av sekreterare för mötet
Helena Josjö valdes till sekreterare för mötet.

7.

Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
Rolf Norling och Björn Andreassen valdes som justeringsmän.

8.

Föredragning av
a. Styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen föredrogs och
godkändes.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse. Den ekonomiska berättelsen föredrogs och
godkändes.
c. Revisorernas berättelse. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret.

10. Val av ordförande för Norrbottens bowlingförbund för en tid av ett år
Till ordförande för Norrbottens bowlingförbund för en tid av ett år valdes Staffan Bergdahl.
11. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år valdes Louise Helgesson, Daniel Unander och
Sebastian Landin Olsson.
12. Val av två suppleanter för en tid av ett år
Till suppleanter för en tid av ett år valdes Kent-Ove Andersson och Patric Gustavsson.
13. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper
och förvaltning för en tid av ett år
Till revisor och revisorssuppleant valdes Stig Larsson och Ulla-Karin Rönnbäck.
14. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Björn Andreassen valdes till valberedning.
15. Fastställande av Norrbottens bowlingförbunds officiella organ
Norrbottens bowlingförbunds hemsida fastställdes vara det officiella organet.
16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Bowlingförbundets
årsmöte
Svenska Bowlingförbundets årsmöte har redan varit helgen som var och därför utses inte
representanter vid detta möte.
17. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Norrbottens Idrottsförbunds
årsmöte
Representanter till Norrbottens Idrottsförbunds årsmöte utses av styrelsen.
18. Behandling av förslag till Norrbottens bowlingförbunds verksamhetsplan samt fastställande
av eventuell årsavgift till förbundet
Verksamhetsplanen godkändes. Årsavgiften beslutades vara oförändrad.

19. Behandling av motioner framställda av klubbarna samt styrelsens förslag
Inga motioner har inkommit. Styrelsen har inte lagt några förslag.
20. Fastställande av inkomst och utgiftsstat för kommande år
Budget presenterades och godkändes.
21. Avslutning
Staffan Bergdahl tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras,

___________________________________________
Staffan Bergdahl, ordförande

__________________________________________

_____________________________________

Rolf Norling, justeringsman

Björn Andreassen, justeringsman

