UPPLANDS BOWLINGFÖRBUND

Protokoll fört vid Upplands Bowlingförbunds årsmöte för 2011-2012
1.

Öppnade av årsmötet
Ordförande Bertil Pettersson hälsade de närvarande klubbarna och styrelsen välkomna och
förklarade mötet för öppnat.

2.

Upprop och godkännande av fullmakter samt justering av röstlängd
Röstlängden fastslogs till 8 röstberättigade klubbar: UBC90, Östhammars BS, Bwk
Ankaret, BC Cobbers, Team Enköping, Flamman, Pegasus och Bålsta BC.

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts i Svensk Idrott, på hemsidan och genom utskick till klubbarna. Årsmötet
beslutade att mötet utlyst enl stadgarna.

4.

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Anders Björklund.

5.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Monica Holmström

6.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet tillika
rösträknare
Gun Eriksson och Anders Adriansson valdes till dessa uppgifter.

7.

Föredragning a styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens förvaltningsberättelse
och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom sida för sida. Tyvärr så hade fel säsong av tabeller
klippts in vilket ska åtgärdas i efterhand. Därefter lades verksamhetsberättelsen till
handlingarna. Förvaltningsberättelsen gick igenom och överskottet 36088,22 kr förslogs
föras över i ny räkning. Revisorernas berättelse lästes upp. Den föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen för den tiden revisionen avsåg. Mötet beslutade att överskottet förs över i ny
räkning samt att förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011-2012.

9.

Behandling av förslag framställda av förbundsstyrelsen och revisorerna
Inga framställningar att behandla.

Postadress:

Besöksadress:

Upplands Bowlingförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Idrottens Hus
Sportfältsvägen 3
Uppsala

Telefon:
Fax:
018 – 24 77 30
E-Mail: ubf@telia.com
Hemsida: www.swebowl.se/uppland

10. Behandling av motioner som av föreningen, minst två veckor före årsmötet, insänts
till styrelsen
Det fanns inga inkomna motioner att behandla.
11. Fastställande av budget för löpande verksamhetsår
Bertil Pettersson föredrog budgeten muntligt. Intensionen är att göra nollresultat. Satsning
på Dam- och ungdomsverksamhet samt att underlätta klubbarnas ekonomi något. Även
satsa på utbildning. Mötet godkände budgeten som föredrogs.
12. Val av ordförande i förbundsstyrelsen för ett verksamhetsår
Till ordförande för ett år valdes Bertil Pettersson.
13. Val av styrelserepresentanter för två verksamhetsår
Per Solnes och Monica Holmström valdes för två år. Fyllnadsval efter Pär Larsson för en
tid valdes Rickard Thelander.
14. Val av styrelsesuppleanter för ett verksamhetsår
Åsa Säfström och Olle Karvonen valdes för ett år.
15. Val av revisor och revisorsuppleant för ett verksamhetsår
Till revisor valdes Annsofie Holst och till revisorsuppleant valdes Bo Lindh.
16. Val av ungdoms-, utbildnings-, IT/webb-, handikapp-, tävlings-, serieansvarig samt
distriktstränare för ett verksamhetsår
Till IT/Webb-ansvarig valdes Peter Tidbeck. Övriga ansvarspersoner tillsätts av styrelsen.
17. Val av ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte
Utses av styrelsen.
18. Val av ombud till Upplands Idrottsförbunds/SISUs årsmöte
Utses av styrelsen
19. Val av valberedning
Till sammankallande valdes Lars Sjölund. Därtill ska personer i varje hall tillfrågas.
Tomas Wikberg-Bålsta, Mikael Olsson-Östhammar, Per Köhler-Enköping, Boris OlssonNorrtälje.
20. Avslutning av mötet
Ordförande för mötet förklarade mötet för avslutat.
21. Prisutdelning
Justeras
_________________________
Anders Björklund

_________________________
Gun Eriksson

__________________________
Anders Adriansson

