Protokoll

Svenska Bordshockeyförbundets
årsmöte 2017
Plats: Eoshallen, Lund
Tid: 2017-05-21 kl 12:00
Närvarande medlemsklubbar med rösträtt: BH Chiefs BH, Delsbo BHK, Spjass Invaders,
Bröderna Grym, Avantgarde Lund, Umeå HSS, 3Tuna Bordshockey, Rex Øresund,
Lokomotiv Falun, 2015 United, Björkhagen Rangers, BHK Möllan Rouge

§ 1. Förbundets ordförande Jimmy Mårdell förklarade årsmötet öppnat.
§ 2a. Eric Norén utsågs till årsmötets ordförande.
§ 2b. Jimmy Mårdell utsågs till sekreterare.
§ 2c. Fredric Axelsson och Markus Bengtsson utsågs till justerare.
§ 3. Årsmötet utlystes på förbundets hemsida i mitten av april, i god tid innan enligt
stadgarna.
§ 4. En ny punkt lades till, “Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen”. En övrig fråga gällande
nästa år SM inkom.
§ 5a. Eric Norén läste upp verksamhetsberättelsen och den godkändes enhälligt av
årsmötet.
§ 5b. Eric Norén läste också upp revisorernas berättelse och den godkändes enhälligt av
årsmötet.
§ 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 7. Årsmötet beslutade att låta medlemsavgifterna vara oförändrade, dvs:
●

Individuell spelarlicens 100 SEK

●
●
●

Klubblicens 100 SEK
Juniorlicens och förstagångslicens 20 SEK
Engångslicens 20 SEK

§ 8a. Årsmötet biföll valberedningens förslag till ny styrelse: Jimmy Mårdell (omval), Fredric
Axelsson (omval), Martin Arenlind (omval), Matti Månsson (nyval), Oscar Henriksson (nyval).
Till suppleanter valdes David Andersson (nyval, tidigare ordinarie) och Lars Fridell (omval).
Till ordförande valdes Jimmy Mårdell.
§ 8b. Martin Lundén (omval) och Eric Norén (nyval) valdes till ny valberedning.
§ 8c. Markus Bengtsson (nyval) och Rickard Sjöstedt (nyval) valdes till revisorer.
§ 9. Inga motioner inkom i tid för att behandlas på årsmötet.
§ 10a. Det inkom rekordmånga ansökningar från medlemsklubbarna att anordna en
GP-tävling nästa säsong, men ingen har ansökt om SM. Problematiken om
SM-arrangemanget diskuterades på årsmötet. Olika förslag som att ge en GP-tävling
SM-status, eller göra Swedish Masters till SM (som förr) dryftades. Inget beslut fattades,
utan det åligger styrelsen att hitta en SM-arrangör.
§ 11. Årsmötet avslutades.

Jimmy Mårdell
sekreterare

Fredric Axelsson

Markus Bengtsson

justerare

justerare

Årsmöte Svenska Bordshockeyförbundet
Agenda for 21 maj 2017

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av:
(a) Ordförande för mötet
(b) Sekreterare för mötet
(c) Två justerare tillika rösträknare
3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av:
(a) Styrelsens verksamhetsberättelse
(b) Revisorernas berättelse
6. Fastställande av medlemsavgiften
7. Val av:
(a) Ledamöter till styrelsen och suppleanter
(b) Valberedning
(c) Två (2) revisorer
8. Inkomna motioner
9. Övriga frågor
(a) Svenska Mästerskapet 2018
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Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2016/17 inleddes med en återkommande, men nyvald, ordförande Jimmy Mårdell. Nya in
i styrelsen var även Martin Arenlind, ordinarie, samt Hans Österman som suppleant. David Andersson klev
åter in som ordinarie efter att föregående säsong fungerat som suppleant. I övrig har styrelen bestått av
samma personer som föregående år, dvs:
• Jimmy Mårdell (ordf)
• Fredric Axelsson
• Martin Arenlind

• David Andersson
• Eric Norén

• Lars Fridell (kassör, suppleant)
• Hans Österman (suppleant)

Likt föregående verksamhetsår har styrelsen arbete bedrivits genom en Facebookgrupp där samtliga ledamöter och suppleanter haft tillgång. Arbetet har skett löpande, med diskussioner och tillhörande beslut i
skriftlig form, varför några formella styrelseprotokoll inte har upprättats. All dokumentation finns därför i
nämnda Facebookgrupp. För att tydliggöra vad som gäller vid omröstningar i Facebookgruppen beslutades
om riktlinjer för omröstningar i början av säsongen, riktlinjerna består i bl.a. när anses en ledamot ha tagit
del av omröstningen, hur länge ska den ligga uppe innan rösterna räknas samman etc.
Under året har det arrangerats och spelats följande Grand-Prix: Delsbo Open, Öresund Cup, Stockholm
Open (vilken även utgjord en WTHT-tävling), Umeå Open och Göteborg Open. Utöver Grand-Prixs har
Swedish Masters arrangerats i Malmö och SM spelas just nu i Lund.
Utöver de större turneringarna har nationella tourtävlingar arrangerats och spelats, dagligdags benämnda TT. Följande TT:s har spelats under säsongen: Glysispucken (Delsbo), Malmöligan 100, 3Tuna Della
Sport Cup Annual Memorial Open (Eskilstuna), Pite Open, O’learysligan 9 (Stockholm) och Regnbåge över
Skarpnäck (Stockholm).
Lokala ligor har som tidigare säsonger spelats runt om i Sverige. Följande ligor har man kunna deltaga
i: 3Tunaligan (Eskilstuna), Dalaligan, Delsboligan, Drängsmark/Ostvik THL, Göteborgsligan, Malmöligan,
Tornaligan, O’learysligan, Piteligan, Skarpnäck THL samt Umeligan.
Styrelsen har den gånga säsongen främst hållit förbundet vid liv och skött den säsongsaktiga verksamheten.
Men några smärre ändringar har beslutats och införts i TF, vilka är följande:
• En ny kategori poäng i kvalet till internationella mästerskap infört, GP+. Den nya kategorin avser
Grand Prix som även utgör en deltävling på World Tour Tabhlehockey League.
• Föreskrifterna vad gäller lag-sm, som tidigare säsongs styrelse beslutade, har inkorporerats i tävlingsföreskrifterna.
• Föreskrift om rapportering av resultat till SBHF har förtydligats, samt införts möjlighet för styrelsen
att utdela varning om föreskriften inte efterföljs.
• Föreskrift angående pressmeddelande och tävlingsinbjudan har kompletteras med bestämmelse om att
det senast tre dagar innan turneringsstart ska finnas ett preliminärt spelupplägg publicerat i tävlingsinbjudan.
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• Det har införts en möjlighet av arrangör att ta ut en extra avgift vid betalning på plats vid tävlingsdagen. Möjligheten är betingad av att det tydligt framgått i inbjudan att förskottsbetalning önskas, samt
att ”påplatsavgift” + förskottsavgift inte får överstiga enligt tävlingsföreskrifterna gällande högstanivåer.
Styrelsen vill särskilt uppmärksamma ungdomssatsningen som företagits i Odensbacken samt satsningen på
tjej-bords i Eskilstuna. Det är mycket glädjande att det arrangeras bordshockey för viktiga grupper för att
få ett mer diversifierat bordshockeysverige vad gäller könsfördelningen samt för återväxten.
Förbundet har den gångna säsongen utgjorts av totalt 16 licensierade klubbar.

Årsmöte Svenska Bordshockeyförbundet, 21 maj 2017

4

Årsredovisning av det ekonomiska resultatet säsongen 16/17
Utgifter
Postgirot
Blommor till LES
Filmkamera Delsbo Open
Internet
Diverse utgifter, porto etc.
SM-lokal Borlänge
Summa:
Intäkter
Tryck landslagströja
Hudiksvall kommun
Licenser
Paypal
Summa:

1 109 kronor
350 kronor
3 985 kronor
2 674 kronor
218 kronor
14 400 kronor
22 736 kronor

693 kronor
4 000 kronor
9 040 kronor
4 900 kronor
18 633 kronor

Utgånde saldo 1/5 2017 39086,15
Sparkonto 20185,87
Redogörelse
Ekonomin i föreningen ser bra ut. De inkomster vi får in i form av licenser överstiger de fasta kostnaderna
såsom postgirot och internet.
Tre poster måste klargöras:
1. Carro fick en filmkamera som sponsring vid senaste Delsbo Open. De kvittades genom att fakturan
kom till oss och Huddiksvalls Kommun satte in pengar på vårt konto.
2. Jimmy Mårdell betalade in pengar från Paypal (kontokort). Dessa pengar kommer både från den här
säsongen och från den förra.
3. Fakturan från Borlänge kommun gällande förra årets SM kom på detta räkenskapsår.
Med vänlig hälsning
Kassör Lars Fridell
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Revisionsberättelse 2017 Svenska Bordshockeyförbundet
Via granskning av Svenska Bordshockeyförbundet räkenskaper avseende tiden avseende verksamhetsåret
2016/2017 har vi funnit ekonomin i god ordning. Intäkter och utgifter har kontrollerats på förbundets PG
via inloggning på Nordeas e-redovisning 2017-05-18.
Mot Svenska Bordshockeyförbundets verksamhet i övrigt enligt förda verksamhetsberättelse finns enligt oss
ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.

Marcus Andersson och Jonas Willman
Förtroendevalda revisorer

