UPPLANDS BOWLINGFÖRBUND

Protokoll fört vid Upplands Bowlingförbunds årsmöte för 2016 - 2017
Uppsala den 7 juni 2017
1.

Öppnade av årsmötet
Ordförande Bertil Pettersson inledde årsmötet.

2.

Upprop och godkännande av fullmakter samt justering av röstlängd
Godkända fullmakter fanns för Cobbers, Flamman, UBC 90, Team Enköping och Bwk Ankaret.
Röstlängden fastslogs till 5 närvarande föreningar.

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet har funnits utlyst på vår Hemsida, på Facebook samt utskickat via mail till samtliga
klubbar. Detta förfarande godkändes av mötet.

4.

Val av ordförande för mötet
Bertil Pettersson och Michael Hamberg föreslogs.
Till ordförande för mötet valdes Michael Hamberg

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
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Adriansson och Ann-Sofie Holst.

7.

Föredragning a styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens förvaltningsberättelse och
revisorernas berättelse
Efter justering av ett årtal godkändes berättelsen och lades till handlingarna.
Förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ett enhälligt årsmöte beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9.

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

10. Behandling av motioner som av föreningen, minst två veckor före årsmötet, insänts till
styrelsen
Inga motioner hade insänts till styrelsen.
11. Fastställande av budget för löpande verksamhetsår
Förslagen budget i verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
12. Val av ordförande i förbundsstyrelsen för ett verksamhetsår
Till ordförande på en tid av ett år valdes Bertil Pettersson.
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13. Val av styrelserepresentanter för två verksamhetsår
Till styrelserepresentanter på en tid av två år valdes Åsa Säfström och Lina Hamberg.
14. Val av styrelsesuppleanter för ett verksamhetsår
Till styrelsesuppleanter på en tid av ett år valdes André Lek Herdin och Mikael Olsson.
15. Val av revisor och revisorsuppleant för ett verksamhetsår
Till revisor på en tid av ett år valdes Ann-Sofi Holst samt som hennes suppleant valdes
Lars Sjölund.
16. Val av ungdoms-, utbildnings-, IT/webb-, handikapp-, tävlings-, serieansvarig samt
distriktstränare för ett verksamhetsår
Utses av styrelsen i samband med nästa möte den 1 - 2 september.
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 valberedning valdes Benny Bengtsson (sammankallande), Anders Adriansson och Michael
Hamberg.
20. Avslutning av mötet
Tony Sandberg tackades för sin tid styrelsen.
21. Prisutdelning
Justeras:

Bertil Pettersson

Anders Adriansson

Ann-Sofie Holst

