PROTOKOLL

SVENSKA BORDSHOCKEYFÖRBUNDETS
ÅRSMÖTE 2010
Plats: Flygande mattan, Sevedsplan, Malmö
Tid: 2010-05-22 kl 12:00
Närvarande medlemmar med rösträtt: Björn Ingevaldsson, David Andersson, David
Nordström, Filip Ericsson, Finn Fries, Fredrik Nilsson, Hans Österman, Henric
Andersson, Jerry Eklöv, Jerry Wikström, Jimmy Eklund, Jimmy Mårdell, Joachim
Thyzell, Joakim Johansson, Johan Lundahl, Kenneth Wikström, Marcus Andersson,
Martin Arenlind, Matteus Åkesson, Olle Eriksson, Peter Madsen, Peter Östlund, Petter
Bengtsson, Richard Lindberg, Rickard Sjöstedt, Sissie Wikström, Sten Svensson, Thomas
Sjöberg, Truls Månsson, Victoria Thuresson.
1. Val av mötesfunktionärer. Till ordförande tillika sekreterare valdes David Andersson.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jerry Wikström och Björn Ingevaldsson.
2. Årsmötet ansåg mötet behörigt utlyst genom förbundets webbplats.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Förbundsordförande Petter Bengtsson presenterade förbundets verksamhetsberättelse.
Hans Österman, en av förbundets revisorer, redovisade revisorernas berättelse och
intygade att kassören skött förbundets ekonomi noggrant och korrekt under det gångna
verksamhetsåret.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
6. Inkomna motioner om medlemskap och verksamhetsår bifölls enhälligt.
Medlemsavgiften separeras från spelarlicensen. Följande stadgeändringar beslutades:
§ 3 (Helt omskriven)
Som medlem antas enskild person som betalar förbundets medlemsavgift. Avgiftens storlek
beslutas på årsmötet. Medlemskapet gäller från den dag då avgiften är förbundet tillhanda och
resten av då innevarande verksamhetsår.
Medlem som allvarligt skadar förbundet kan avstängas av förbundsstyrelsen. Avstängning kan
upphävas av styrelse och årsmöte.
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Som medlemsklubb räknas klubb eller förening som innehar klubblicens i förbundet.
Medlemsklubbar har inte rösträtt på årsmöte.
§4
Licensavgifternas storlek beslutas av årsmötet.
ändrades till
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.
§6
Förbundets årsmöte ska hållas tidigast den 1 mars och senast den 31 maj.
ändrades till
Förbundets årsmöte ska hållas efter verksamhetsårets slut, dock senast den 30 september.
§7
Årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässiga med det antal medlemmar som infunnit sig till
mötet. Varje medlem har en röst.
ändrades till
Ordinarie årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässiga med det antal röstberättigade
medlemmar som infunnit sig till mötet. På ordinarie årsmöte har alla som blev medlemmar
under föregående verksamhetsår rösträtt. På extra årsmöte har samtliga medlemmar rösträtt.
Varje röstberättigad medlem har en röst.
§ 15
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår löper fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december.
ändrades till
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår löper fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni.
7. Medlemsavgiften fastställdes till 20 kronor för samtliga medlemmar. Avgifter för
spelar- och klubblicens fastställs av förbundsstyrelsen.
8.

A. Petter Bengtsson omvaldes som förbundsordförande. David Andersson, Jimmy
Mårdell och Kent Nyman omvaldes som styrelseledamöter. Jerry Wikström valdes
som ny styrelseledamot efter avgående Marcus Andersson. Jimmy Eklund och Lars
Fridell omvaldes som styrelsesuppleanter.
B. Jerry Eklöv och Rickard Sjöstedt utsågs till valberedning.
C. Johan Gustafsson och Hans Österman omvaldes som revisorer.
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9. Övriga frågor:
A. Martin Arenlind föreslog att internationella bordshockeyförbundet ITHF:s
spelregler ska gälla som officiella regler i Sverige. Årsmötet biföll med klar majoritet.
Tills vidare gäller därför ITHF:s spelregler i engelskspråkigt original som officiella
regler på alla SBHF:s tävlingar.
B. Martin Arenlind föreslog vidare att SBHF:s åldersgränser i junior- och
veteranklasser bör överensstämma med ITHF:s. Ett sådant beslut kunde inte fattas,
eftersom ITHF:s regler inte tar hänsyn till säsong och ett antagande av ITHF:s
åldersgränser därför skulle orsaka problem i t.ex. VM- och EM-kval. Styrelsen gavs i
uppdrag av årsmötet att se över åldersgränserna så att de och endast de svenska
spelare som har rätt att delta i en tävlingsklass på internationella mästerskap också
ska ha rätt att delta i hela kvalet.
C. Årsmötet beslutade att spelare endast får representera Sverige i internationella
mästerskap om de deltagit i kvalet till desamma. Styrelsen ska dock i undantagsfall
kunna tilldela eventuella lediga platser till spelare som inte deltagit i kvalet.
D. Styrelsen bad om årsmötets synpunkter om när på säsongen som lag-SM bör
spelas. En omröstning med handuppräckning fick följande resultat: lag-SM som
säsongspremiär 4 röster, lag-SM i oktober/november 8 röster, lag-SM som
säsongsavslutning 6 röster. En ny omröstning gjordes mellan de två alternativ som
fick flest röster, och majoriteten var fortfarande för att lag-SM bör spelas i
oktober/november.
9. Mötet avslutades.

---------------------David Andersson
sekreterare

---------------------Björn Ingevaldsson
justerare

---------------------Jerry Wikström
justerare
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