PROTOKOLL

SVENSKA BORDSHOCKEYFÖRBUNDETS
EXTRA ÅRSMÖTE 2009
Plats: Kulturvinden, Kulturhuset, Jönköping
Tid: 2009-11-21 kl 13:30
Närvarande klubbar med rösträtt: Atletico Göteborg, BHK Möllan Rouge,
Björkhagen Rangers, Enköping HSC, Eskilstuna BHK, Team Arctic, Umeå HSS.
1. Val av mötesfunktionärer. Till ordförande valdes Petter Bengtsson. Till sekreterare
valdes David Andersson. Till justeringsmän valdes Jimmy Eklund & Hans Österman.
2. Medlemsavgiften tillika avgiften för spelarlicens sänktes från 120 kronor till 100
kronor. Nybörjar- och juniorlicensen sänktes från 50 kronor till 20 kronor.
3. Det beslutades att medlemsavgifterna med omedelbar verkan ska gälla säsongsvis. Alla
licenser tillika medlemskap varar till och med dagen innan nästa säsongs första tävling
med licenskrav. Det senare för att inte tömma förbundet på medlemmar inför
sommaruppehållet.
4. Beslut om ändring i stadgarna § 7 röstades enhälligt igenom. Enskilda medlemmar, och
inte medlemsklubbar som tidigare, ska ha rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. Ny text i
§ 7:
Årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässiga med det antal medlemmar som infunnit sig till mötet.
Varje medlem har en röst.
Detta föranleder även ändring i § 6:
Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det erforderligt, eller om minst 50 % av medlemmarna önskar
det. Kallelse med dagordning ska utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna minst två (2) veckor
före mötet genom medlemsklubbarna och genom publicering på förbundets webbplats.
5. Beslut om ändring i stadgarna § 12. Styrelsen minskas med två ordinarie ledamöter till
fyra förutom ordföranden.
6. Val av ny styrelse efter minskningen av antalet ledamöter. Valberedningens förslag
röstades igenom i sin helhet. Detta innebar att följande ledamöter valdes: Som
förbundsordförande Petter Bengtsson, som övriga ordinarie ledamöter David Andersson,

Marcus Andersson, Jimmy Mårdell och Kent Nyman, och som suppleanter Jimmy
Eklund och Lars Fridell.
7. Nya revisorer valdes, eftersom detta inte skedde vid ordinarie årsmöte. Valda blev
Johan Gustafsson och Hans Österman.
8. Som föreningens firmatecknare valdes Petter Bengtsson och Lars Fridell.
9. Tillägg beslutades till stadgarna § 1 om förbundets uppgift:
Dessutom ska förbundet vara berett att stötta spel på andra bordsspel från Stiga Sports om intresse finns
för detta.
10. Mötet avslutades.
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