Protokoll

Svenska Bordshockeyförbundets
årsmöte 2018
Plats: Eoshallen, Lund
Tid: 2018-05-13 kl 13:00
Närvarande medlemsklubbar med rösträtt: Avantgarde Lund, Björkhagen Rangers, Bröderna
Grym, DAJM, Spjass Invaders, Umeå HSS
§ 1. Förbundets ordförande Jimmy Mårdell förklarade årsmötet öppnat. Röstlängden fastställdes
till 6 närvarande medlemsklubbar med representanter.
§ 2. Markus Bengtsson valdes till mötets ordförande, Jimmy Mårdell valdes till mötets
sekreterare, Truls Månsson och Lars Henriksson till justerare.
§ 3. Årsmötet fann mötet behörigt utlyst, då information om det publicerades på förbundets
hemsida drygt 4 veckor innan årsmötet, i enlighet med stadgarna.
§ 4. Dagordningen fastställdes.
§ 5a. Styrelsen representant, Jimmy Mårdell, läste upp en sammanfattning av den
verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse som sedan tidigare publicerats på förbundets
hemsida. Ekonomin är i balans och antalet medlemsklubbar samt licensierade spelare är i
paritet med föregående år.
§ 5b. Revisorernas representant, Markus Bengtsson, läste upp revisorernas berättelse. De fann
inget att anmärka på.
§ 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
§ 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: Matti Månsson (omval), Oscar
Henriksson (omval), Jimmy Mårdell (omval), Markus Bengtsson (nyval), Anna Holmström
(nyval).
Till suppleanter valdes David Andersson (omval) och Lars Fridell (omval).
§ 8b. Martin Lundén (omval) och Fredric Axelsson (nyval) valdes till ny valberedning.
§ 8c. Rickard Sjöstedt (omval) och Eric Norén (nyval) valdes till revisorer.
§ 9. Inga motioner inkom i tid för att behandlas på årsmötet.
§ 10a. Styrelsen upplyste om planerna inför nästa säsong, som dock inte är helt spikade. De
större tävlingarna ser ut att bli:
● Öresund Cup (GP) i oktober
● Göteborg Open (GP och WTHT-tävling) i november
● Piteå Open (GP) i januari
● Swedish Masters i Stockholm (9 feb)
● Örebro (GP) troligen i mars
● Umeå (GP) i april
Tyvärr finns i dagsläget ingen klar SM-arrangör till nästa år. Det åligger den nya styrelsen att
försöka lösa det innan nästa säsong drar igång.
§ 10b. Ett förslag hade inkommit om att medlemmarna i förbundet borde vara individuella
spelare och inte medlemsklubbar, i syfte att göra det enklare för individuella spelare att lägga
fram motioner. Då det inte var en motion från en klubb gjordes ingen omröstning, men förslaget
diskuterades. Den allmänna opinionen bland de närvarande var dock negativ till idén, bl a med
motivationen att det glest uppslutna årsmötet skulle göra det enkelt att “kuppa” igenom beslut.
§ 11. Mötet förklarades avslutat.
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