PROTOKOLL

SVENSKA BORDSHOCKEYFÖRBUNDETS
ÅRSMÖTE 2007

Plats: Carlshöjdsskolan, Umeå
Tid: 2007-04-28 kl 19:00
Närvarande klubbar med rösträtt: BHK Möllan Rouge, Enköping HSC, TK Tigers,
Umeå HSS.
1. Till mötesfunktionärer valdes Stefan Edwall (ordförande), Hans Österman
(sekreterare) samt Pontus Eriksson och Peter Östlund (justerare tilltika rösträknare).
2. Mötet ansågs behörigen utlyst via SBHF:s hemsida.
3. Dagordningen fastställdes enligt nedan.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse fanns inte tillgänglig eftersom (avgående)
ordföranden Henrik Brodin inte medverkade vid årsmötet.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna säsongen.
6. SBHF:s ekonomi såg oväntat bra ut, med tanke på att företaget Sigillet vid EskilstunaSM 2006 inte höll vad Henrik Brodin uppfattat som ett muntligt avtal om sponsring på
50 000 kronor. Avgående kassören David Donnerdal medverkade inte på mötet, men
enligt muntliga uppgifter från Henrik Brodin finns 19 000 kronor i kassan.
7. Licensavgifterna ändrades till följande belopp: 200 kronor per senior (höjt från 120),
50 kronor per junior/förstagångsdeltagare (höjt från 20) och 100 kronor per klubb
(oförändrat). Den av Petter Bengtsson föreslagna möjligheten att bli livstidsmedlem i
SBHF röstades ner.
Dessutom beslutade årsmötet att höja maxgränsen för deltagaravgiften i nationella
tävlingar till 150 kronor. (50 kronor för juniorer och de som bara deltar i specialklass).

8. Valberedningen (Stefan Edwall och Andreas Åman) hade gjort ett utmärkt arbete.
Följande nya styrelse valdes:
• Stefan Edwall (ordförande)
• Lars Fridell (kassör)
• Peter Östlund (omval)
• Marcus Andersson (omval)
• Jimmy Eklund (nyval)
• Hans Österman (nyval)
• Petter Bengtsson (omval, tidigare suppleant)
• Andreas Åman (suppleant, nyval)
• Kent Nyman (suppleant, nyval)
Därmed lämnade följande personer styrelsen: Henrik Brodin (ordförande), David
Donnerdal (kassör), Martin Brodin, Hans E Lindqwist, Ulf Hed och Pontus Eriksson.
9. Petter Bengtssons motion om att begränsa antalet lokalligor som kan ge 30 poäng till
vinnaren röstades ner. Se vidare under övriga frågor.
10. Övriga frågor:
• Årsmötet beslutade att SM plus ytterligare fyra GP-tävlingar ska ingå i SBL. Därmed
minskas antalet nationella tävlingar till fem per säsong. Rankningpoängen lämnas
oförändrade: 65 för SM och 55 för SGP.
• Lokalligor, LL, ska även fortsättningsvis ge 30 poäng till vinnaren. Minst 5 tävlingar
(höjning från tidigare 3) med minst 6 deltagare måste arrangeras för att en LL ska vara
giltig. En LL måste anmälas minst en månad i förväg och varje klubb får under en säsong
hålla max två LL (höst/vår).
• Lag-SM ska även säsongen 2007-2008 hållas stängt för utländska deltagare, såväl
enskilda spelare som hela lag. Detta i avvaktan av kommande säsongs klubb-VM efter
vilket en ny utvärdering ska göras.
• För att ett lag ska få delta i lag-SM måste minst 3 spelare vara registrerade för klubben.
Och klubbyten måste vara genomförda senast 31 januari för att vara giltiga i lag-SM.
(SENARE UPPHÄVT AV STYRELSEN, se protokoll)
• Angående säsongsschemat för 2007-2008 ska styrelsen återkomma på hemsidan snarast.
Mycket talar dock för ett lag-SM med tillhörande söndagstävling i Enköping. Samt GPtävlingar i Umeå, Danmark och Göteborg. Som övriga tänkbara arrangörer nämndes
Eskilstuna, Jönköping och Örebro. Styrelsen ska försöka övertala Atletico Göteborg att
arrangera SM även nästa år. Årsmötet påminde också styrelsen att fatta beslut om
Masters – ska det slopas eller finnas kvar?
11. Finn Fries och Rickard Sjöstedt utsågs till valberedning inför nästa årsmöte. Inga
revisorer valdes.
12. Mötet avslutades.
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