Protokoll

Svenska  Bordshockeyförbundets
årsmöte  2013
Plats:  Skarpnäcks  Kulturhus,  Stockholm
Tid:  2013-05-12  kl  12:00
Närvarande  medlemsklubbar  med  rösträtt:  Björkhagen  Rangers,  Umeå  HSS,  Atletico
Göteborg,  Möllan  Rouge,  BHK  Masken,  Bröderna  Grym
1.  Jimmy  Mårdell  valdes  till  mötesordförande  och  sekreterare.  Till  justerare  tillika  rösträknare
valdes  Lars  Henriksson  och  Martin  Arenlind
2.  Mötet  ansågs  behörigt  utlyst  trots  att  årsmötet  endast  annonserades  två  veckor  innan.  Detta
då  det  låg  i  samband  med  SM  där  samtliga  medlemsklubbar  närvarade.
3.  Dagordningen  spikades.  En  övriga  fråga,  gällande  klädkod,  inkom  från  Möllan  Rouge.
4.  Styrelsens  verksamhetsberättelse  presenterades  och  ekonomin  redogjordes.  Den  sista  juni
2012  då  det  senaste  räkenskapsåret  tog  slut  hade  vi  48,531  kr  i  kassan.  Vid  stunden  för  mötet
var  kassan  på  53,306  kr.  Karl  Jönsson  ville  dock  ha  en  bätte  redovisning  av  ekonomin  vilket
styrelsen  kommer  att  ta  fram.
5.  Styrelsen  beviljades  ansvarsfrihet.
6.  Det  beslutades  att  inte  ändra  på  licenssavgifterna.  Avgifterna  är  alltså  fortfarande:
● Licens  för  klubb:  100  kr
● Spelarlicens:  100  kr
● Förstagångslicens:  20  kr
Det  diskuterades  dock  att  höga  spelarlicensen  till  150  kr  eller  200  kr  för  att  kunna  sponsra  t  ex
juniorer  i  framtiden.  Årsmötet  enades  dock  om  att  denna  sponsring  skulle  kunna  göras  ändå  då
ekonomin  är  god,  åtminstone  det  kommande  året.
7.  Valberedningen  har  tillfrågat  samtliga  styrelseledamöter  och  samtliga  var  villiga  att  fortsätta.

Även  andra  personer  tillfrågades,  men  ingen  av  dessa  tackade  ja.  Således  omvaldes  hela  den
befintliga  styrelsen:
●
●
●
●
●
●
●

Jimmy  Mårdell  (omval)
David  Andersson  (omval)
Carl  Bindekrans  (omval)
Peter  Östlund  (omval)
Marcus  Andersson  (omval)
Jerry  Wikström  (omval)
Lars  Fridell    (omval)

Caroline  Ceder  Eriksson  (omval)  och  Sissie  Wikström  (omval)  utsågs  till  valberedningen.
Till  ordinarie  revisor  valdes  Lars  Henriksson  (nyval)  och  till  suppleant  valdes  Martin  Arenlind
(omval).
Lars  Fridell  står  som  firmatecknare  för  föreningen.
8.
a.  Motionen  från  Olle  Eriksson  om  att  ändra  i  TF  “Stor  Grabb”  till  “Stor  Grabb  eller  Tjej”
bifölls  av  årsmötet.
b.  Motionen  från  Henric  Andersson  om  att  öka  poängen  för  big-6  tävlingar  i
EM/VM-kvalet  avslogs.  Årsmötet  ansåg  att  flera  av  big-6  tävlingarna  håller  lägre  klass  än
tidigare.  En  annan  variant  som  diskuterades  var  att  minska  poängen  för  GP/TT  för  att  göra
lokalligorna  viktigare.  Detta  avslogs  också.
c.  Propositionen  från  styrelsen  om  att  endast  tillåta  svenskar  på  lag-SM  utan  undantag
avslogs.  De  flesta  var  överens  om  att  vi  bara  ska  ha  svenskar  eller  svenska  lag  på  SM,  men  en
del  utländska  spelare  har  spelat  i  ett  svenskt  lag  länge  och  borde  då  rimligen  få  spela  lag-SM.
Förslag  på  olika  riktlinjer  om  vilka  som  ska  få  dispens  föreslogs,  och  styrelsen  tog  på  sig  att
utkristallisera  dessa.
d.  Propositionen  från  styrelsen  om  att  inte  längre  tillåta  ihopslagning  av  två  TT-poängen
till  en  enda  tävling  i  Sverigetouren  och  på  VM/EM-kvalet  godkändes  av  årsmötet.  Däremot
beslutades  att  höja  värdet  på  en  TT  så  att  segraren  får  30p.  Dessutom  måste  TT  utlysas  minst
två  månader  i  förväg.
e.  Propositionen  från  styrelsen  om  att  tillåta  arrangören  av  SM  att  ta  ut  200  kr  i
medlemsavgift  om  sådana  skäl  råder  bifölls.
f.  Propositionen  från  styrelsen  om  att  förkorta  betänktetiden  om  deltagande  för  spelare  i
EM/VM  från  2  veckor  till  1  vecka  bifölls.
g.  Propositionen  från  styrelsen  om  att  klubb  endast  får  ha  rösträtt  på  ett  årsmöte  om  den
varit  licenserad  i  minst  fyra  veckor  innan  årsmötet  bifölls.  Det  diskuterades  också  om  andra
krav  skulle  krävas  av  en  klubb,  t  ex  att  spelare  från  klubben  spelat  under  säsongen.
h.  Motion  från  Möllan  Rouge  om  ändrade  regler  för  deltagande  i  Rookie-SM  bordlades  tills
vidare.  Åsikterna  går  i  sär  om  syftet  med  Rookie-SM.  En  del  kritiska  röster  hävdar  att  det  ofta  är

redan  “etablerade”  spelare  som  vinner  Rookie-SM,  och  att  den  försvårar  lockandet  av  nya
spelare.  Samtidigt  är  det  svårt  att  hitta  tydliga  och  enkla  regler  på  vilka  som  ska  få  delta  i
Rookie-SM.
i.  Motionen  om  prispengar  i  vissa  klasser  röstades  ner.  Däremot  tyckte  många  att  det
borde  gå  att  sponsra  vinnare  etc  i  en  del  klasser  (främst  junior)  med  resa  eller  boende  till
EM/VM-tävlingar.
j.  Motionen  om  att  förbundet  skulle  betala  för  att  få  någon  att  göra  en  reklam  för
bordshockey  mottogs  positivt.  Problemet  är  att  hitta  någon  som  kan  tänka  sig  göra  en  sådan
film.  Bordshockeyn  har  haft  ett  visst  medial  uppsving  senaste  tiden,  och  styrelsen  tog  på  sig  att
höra  sig  för  med  de  två  amatörfilmare  som  bl  a  filmade  en  del  från  bordshockey-SM.
9.  Nästa  års  SM  saknar  just  nu  arrangör.  Jimmy  Mårdell  sade  att  han  inte  kommer  arrangera  ett
SM  så  som  det  fungerat  de  senaste  två  åren  då  det  är  för  jobbigt.  Det  diskuterades  att  det
kanske  är  oklokt  att  ha  lag-SM  samma  helg  som  SM.  Det  har  förvisso  varit  positivt  för  lag-SM,
men  det  individuella  SM  blir  för  stressat  och  saknar  fokus.  Jimmy  övervägde  att  arrangera  ett
individuellt  SM  utspritt  på  två  dagar,  och  Lars  Henriksson  sade  att  Piteå  möjligen  skulle  kunna
tänka  sig  vara  värd  för  lag-SM.
10.  Karl  Jönsson  tyckte  att  vi  skulle  införa  “klädkod”  under  turneringar,  och  förslog  en  ändring  i
TF  om  att  spelare  måste  åtminstone  ha  på  sig  byxor  och  tröja/linne  under  match  (dvs.  inte  tillåta
spela  med  bar  överkropp).  Syftet  skulle  bl  a  vara  att  minska  den  “grabbiga”  kulturen  och  var  ett
steg  på  vägen  att  locka  fler  tjejer  att  börja  spela.  Detta  förslag  bifölls  efter  omröstning.
11.  Mötet  avslutades.

Jimmy  Mårdell
sekreterare

Lars  Henriksson

Martin  Arenlind

justerare

justerare

