Protokoll

Svenska Bordshockeyförbundets
årsmöte 2014
Plats: Ungdomens Hus, Eskilstuna
Tid: 20140504 kl 15:00
Närvarande medlemsklubbar med rösträtt: Atletico Göteborg, BHK Masken, BHK Möllan
Rouge, Björkhagen Rangers, Bröderna Grym, Sigma IF, Umeå HSS
1. Jimmy Mårdell valdes till mötesordförande och sekreterare. Till justerare tillika rösträknare
valdes Lars Henriksson och Sissie Wikström.
2. Mötet annonserade på förbundets hemsida och Facebookanvändare sex veckor innan. Mötet
ansågs därför behörigt utlyst.
3. Dagordningen spikades. Inga övriga frågor inkom.
4. Styrelsen verksamhetsberättelse presenterades och ekonomin redogjordes. Ingående saldo 1
juli 2013 var 53,826 kr. Under året har ett special sparkonto öppnats där nu 40,000 kr finns.
Ingående saldo 1 maj 2014 var 7,787 kr. Fakturar på ca 6,000 kr återstår att betala, men
intänkter från SM (ca 13,000 kr) gör att ekonomin är stabil.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
6. Det beslutades att inte ändra på licenssavgifterna. Avgifterna är alltså fortfarande:
● Licens för klubb: 100 kr
● Spelarlicens: 100 kr
● Junior och förstagångslicens: 20 kr
7. Jimmy hade tidigare meddelat att han inte skulle fortsätta arbeta i styrelsen. Valberedningen
har inte hittat någon ny kandidat. Övriga ledamöter omvaldes, med undantaget att Erik Norén blir
ny suppleant istället för Jerry Wikström. Det bestämdes att ett extra årsmöte ska hållas på nätet
för att göra styrelsen komplett.

Den nya styrelsen är således
●
●
●
●
●
●
●

? (ordf, nyval)
David Andersson (omval)
Carl Bindekrans (omval)
Peter Östlund (omval)
Marcus Andersson (omval)
Erik Norén (suppleant, nyval)
Lars Fridell (suppleant, kassör)

Jimmy Mårdell (nyval) utsågs till ny valberedning.
8. Nästa års SM saknar just nu arrangör. Robin på STIGA Sports var tveksam till att STIGA
skulle vara intresserad av att arrangera även nästa år, men skulle kolla läget. Marcus
Andersson uttryckte visst intresse för Jönköpings räkning under förutsättning att David
Andersson kunde bli involverad.
Swedish Masters kommer arrangeras i Malmö den 7 februari med Erik Norén och Martin Lundén
som huvudarrangörer.
9. Motionen från Martin Arenlind om att ändra lagSM till ett klubblagSM bifölls av samtliga
närvarande. Exakta kriteriér ska bestämmas av styrelsen, men ett förslag var att högst en
spelare i laget får tillhöra annan klubb. Undantag ska ges för amatörspelare.
10. Inga övriga frågor.
11. Mötet avslutades.

Jimmy Mårdell
sekreterare

Lars Henriksson

Sissie Wikström

justerare

justerare

