PROTOKOLL

SVENSKA BORDSHOCKEYFÖRBUNDETS
ÅRSMÖTE 2008

Plats: Restaurang Sarajevo, Enköping
Tid: 2008-05-10 kl 20:00
Närvarande klubbar med rösträtt: Atletico Göteborg, BHK Möllan Rouge, Enköping
HSC, Umeå HSS, Åhus BHoIF.
1. Val av mötesfunktionärer. Till ordförande och sekreterare valdes Hans Österman.
David Andersson och Thomas Petersson valdes till justerare tillika rösträknare.
2. Årsmötet, eller i vart fall de spörsmål som avhandlades, ansågs ha blivit behörigen
utlyst via förbundets hemsida.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse. SBHF:s ordförande Stefan Edwall redogjorde för de
lyckade arrangemangen av SM och övriga SBL. I övrigt har styrelsen hittat en SMarrangör för 2009 (Överum), fräschat upp SBL-konceptet samt uppdaterat regler och
tävlingsföreskrifter.
5. Ekonomi. Efter utdelning av prispengar till SBL-vinnarna 2007-2008 (3000 kronor
enligt tidigare styrelsebeslut) finns drygt 19000 SEK på förbundets konto, meddelade
kassören Lars Fridell.
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna säsongen.
7. Licensavgiften för seniorer sänktes från 200 kronor till 120 kronor. I övrigt ligger
avgifterna kvar på 50 kronor per junior/rookie samt 100 kronor per klubb.
8. Sedan David Anderssons förslag att minska antalet styrelseledamöter röstats ned
omvaldes sittande styrelse. Ledamöterna är: Stefan Edwall (ordförande), Lars Fridell
(kassör), Hans Österman (sekreterare), Peter Östlund, Marcus Andersson, Jimmy
Eklund, Petter Bengtsson, Kent Nyman (suppleant) och Andreas Åman (suppleant).
Årsmötet uppdrog också åt styrelsen att diskutera upprättandet av en särskild
regelkommitté. David Andersson anmälde sig som frivillig och föreslog Jimmy Eklund
som sin medhjälpare.

9. Pontus Eriksson och Fredrik Johansson utgör valberedning inför nästa årsmöte.
Någon revisor utsågs inte.
10. Efter genomgång av inkomna motioner biföll årsmötet följande:
• Ändring av definition i stadgarna
Ändring av stadgarna §3, §4, §8 och §13, byt ut "säsongsavgifter"/"årsavgifter" mot "licensavgifter".
Helt enkelt en anpassning till TF – vi har ju inga säsongsavgifter.
• Tydliggörande av spelregler
I stadgarna, eller spelreglerna, ska införas ett stycke om att SBHF:s spelregler ska gälla i
Sverige, men att dessa så långt det är möjligt bör överensstämma med ITHF:s.
• Styrelsen kan ändra spelreglerna om de stämmer med ITHF:s
Tillägg till stadgarna §13. Spelreglerna kan ändras av förbundsstyrelsen utan årsmötes
godkännande så länge som ändringen är i enlighet med ITHFs spelregler.
• För undvikande av kuppförsök
Ändring i stadgarna §7. ”Varje medlemsklubb har en röst” ändras till ”Varje
medlemsklubb som uppfyllt kraven för klubblicens senast en månad innan årsmötet har
en röst.
• Samtidiga XL
XL-turneringar ska kunna arrangeras på olika platser i landet samma dag.
• Specialklasser på XL
I SBL:s specialklasser ska från och med säsongen 2008-2009 även XL-turneringar räknas
in. Seger ger 7 rankingpoäng. Sedan 5, 3, 3, 2, 1.
• Lag-SM – byten och avbytare
Från och med säsongen 2008-2009 får varje lag på lag-SM ha två avbytare. Dessutom blir
det tillåtet att under varje lagmatch göra ett spelarbyte. Bytet kan ske närsomhelst under
matchen (dock inte under spelets gång) men sedan inte återkallas.
• Val på Lag-SM.
Högst placerade lag i gruppspelet på lag-SM ska genom hela slutspelet välja play offmotståndare. Undantag görs om gruppspelet avgörs genom en enda serie, då följs
serieplaceringarna enligt traditionell modell.
• Inga andra lagtävlingar
Ett förslag om att hålla korta lagtävlingar vid varje GP röstades ned.
• Dispens för utlänningar på lag-SM
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att besluta om ett eventuellt hävande av förbudet mot
utländskt deltagande på lag-SM. Enligt årsmötets mening ska styrelsen i undantagsfall
kunna ge dispens åt max en utlänning per lag.
• Ändra seedningslistan
Martin Arenlind föreslår att seedningslistan ska bygga på de tio bästa
världsrankingplaceringarna genom tiderna. Styrelsen får ta beslut i frågan, men årsmötet
är positivt.

• Summering av SBL-poäng:
Varje deltagare summerar sina fyra högsta SBL-poäng, varav högst ett poängtal från LL,
från säsongens SBL-tävlingar i de aktuella klasserna. I SBL Klubb ingår även Lag-SM.
– Avgörande av placeringar
I placeringslistan sorteras deltagarna efter poängsumma. Om flera deltagare har samma poängsumma
jämförs deltagarnas högsta enskilda poäng som ingår i poängsumman, därefter näst högsta enskilda
poäng osv.
Om deltagarna fortfarande inte går att skilja åt får de dela placering, såvida inte sista deltävlingen
spelats och placeringarna i fråga avgör segrare eller medaljörer, kvalgränser eller poängfördelning, då
deltagarna jämförs vidare efter följande kriterier så länge de inte kan separeras:
1. Maxpoängen (dvs. poäng utdelad till segraren) från den tävling som givit varje deltagares högsta
enskilda poäng som ingår i poängsumman, därefter näst högsta enskilda poäng osv.
2. Totala antalet deltävlingar där varje deltagare fått högre placering än samtliga övriga jämförda
deltagare.
3. Antalet deltagare av de jämförda som varje deltagare har fler segrar än förluster mot i play-off i
samtliga deltävlingar.
4. Antalet deltagare i den tävling som givit varje deltagares högsta enskilda poäng som ingår i
poängsumman, därefter näst högsta enskilda poäng osv.
5. Högsta världsrankingpoäng av de som utdelats till varje spelare för de placeringar som givit poäng till
poängsumman, därefter näst högsta världsrankingpoäng osv.
6. I sista hand avgör lottning.
– Lokal liga (LL)
En lokal liga består av en serie individuella tävlingar som arrangeras lokalt och där slutställningen ingår
i SBL Öppna. Varje deltävling ska ge LL-poäng och slutställningen ska baseras på deltagarnas
poängsummor. Slutställningen räknas ut enligt samma förfarande som SBL (se Avgörande av
placeringar under 1.1). Arrangören beslutar själv om poängsatserna för varje tävling samt hur många
delpoäng varje deltagare får summera. [osv som tidigare]
11. Inga övriga frågor.
12. Mötet avslutades.

---------------------Hans Österman
ordförande och sekreterare

---------------------David Andersson
justerare

---------------------Thomas Petersson
justerare

