Kopiemottagare:
Styrelsen, Hedersordförande, Hedersledamöter
Distriktets föreningar, allianser, hallar
Revisorer, Valberedning och kansliet.

Protokoll fört vid Smålands Bowlingförbunds
årsmöte på Vrigstads Värdshus 2009-06-02
inför 54 deltagare och 26 röstberättigade
ombud.

§1
Prisutdelning och årsmötets öppnande
Vice ordförande Birgitta Lilja öppnade mötet och hälsade alla och då speciellt de inbjudna välkomna.
Och förklarade årsmötet öppnat.
Eva Larsson Lukas Engström och Birgitta Lilja förrättade prisutdelning
Eva Larsson utdelade ungdomsstipendiet till Elin Adolfsson BK Högland, Nässjö medan
Lukas Engström läste upp motiveringen
§2
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Valdes Ulf Sandblom, Nässjö och Stefan Plate Jönköping att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.
§3
Upprop av ombud och justering av röstlängd
Fastställdes att 26 röstberättigade ombud var närvarande.
§4
Frågan om mötets behöriga utlysande
Till föreningarna har inbjudan skett genom brev, vår hemsida och mail. Annonser har varit införda i vårt
officiella organ Svensk Idrott.
Mötet fastställde att årsmötet var behörigen utlyst.
§5
Val av ordförande för mötet
Valdes Smålandidrottens ordförande Ola Henriksson, Jönköping till ordförande för mötet.
§6
Val av sekreterare för mötet
Valdes Birgitta Lilja, Nässjö till sekreterare för mötet.
§7
Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
Styrelsens berättelse föredrogs. Verksamhetsberättelsen godkändes med de tillägg som framkom på mötet.
Margaretha Carlsson redovisade balans- och resultaträkningen.
Balans och resultaträkningen fastställdes
Kent Danielsson Ljungby föredrog revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes av årsmötet.

§8
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Beslöt årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§9
Utseende av officiella organ
Beslöts att utse Svensk Idrott, Svenska Bowlingförbundets hemsida och Smålands Bowlingförbunds
hemsida som förbundets officiella organ.
§ 10
Fastställande av budget för 2009/2010.
Margaretha Carlsson redogjorde för den föreslagna budgeten.
Årsmötet beslöt enligt kassörens förslag.
§ 11
Meddelanden och förslag framställda av förbundsstyrelsen, revisorerna eller Svenska Bowlingförbundet
Bert Hagman informerade om kommande säsongs serieindelning.
Eva Larsson informerade om ungdom-och utbildning
att Team Småland-Blekinge fortsätter liksom elit-talang och breddutbildningarna
att Smålandscupen även spelas nästa säsong
§ 12
Behandling av motioner
En motion från IK Cyrus/HS hade inkommit till förbundets årsmöte.
Lukas Engström föredrog motionen och styrelsen motivering till avslag.
Motionären meddelade sedan att han drog tillbaka motionen.
§ 13
Val av ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år
Nyvaldes Rose-Marie Johansson, Eksjö till förbundsordförande. Valet var enhälligt.
§ 14
Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
Omvaldes Eva Larsson Anderstorp, Margaretha Carlsson Anderstorp, och Birgitta Lilja Nässjö.
§ 15a
Fyllnadsval av en ledamot för en tid av 1 år
Nyvaldes Sören Carlsson Bredaryd till ledamot.
§ 15b
Val av revisorer för en tid av ett år
Omvaldes Kent Danielsson Ljungby och nyvaldes Berth Johansson Ljungby som revisorer.
§ 16
Val av ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte
Beslöt mötet att styrelsen utser ombud.
§ 17
Val av ombud till Smålandsidrottens årsmöte
Beslöt mötet att styrelsen utser ombud

§ 18
Val av valberedning
Nyvaldes Martin Helgegren Jönköping, Yvonne Hedlund Kalmar och Lotta Runström Nässjö.
Martin Helgegren är sammankallande.
§ 19
Årsmötets avslutning
Mötesordförande Ola Henriksson avslutade för sin del och tackade sedan delegaterna för ett väl
genomfört årsmöte och överlämnade klubban till den nyvalda förbundsordföranden Rose-Marie Johansson
Eva Larsson tackade Ola Henriksson med en present för hans föredömliga sätt att leda årsmötet.
Rose-Marie Johansson avslutade mötet och delegaterna fick som avslutning se DVD Svensk Bowling 100 år.
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