Protokoll

Svenska Bordshockeyförbundets
årsmöte 2015
Plats:
Kålgårdsarenan

, Jönköping
Tid:
20150503 kl 13:00
Närvarande medlemsklubbar med rösträtt:
Atletico Göteborg, BHK Masken, BHK Möllan
Rouge, Björkhagen Rangers, Borlänge Bordshockey, Bröderna Grym, Delsbo BHK, Spjass
Invaders, Umeå HSS
1. Erik Norén valdes till mötesordförande.
2. Jimmy Mårdell valdes till mötessekreterare.
3. Nicklas Nilsson och Fredrik Axelsson valdes till justerare, tillika rösträknare.
4. Mötet annonserade på förbundets hemsida den 7 april, vilket var knappt fyra veckor innan
årsmötet. Mötet ansågs trots det behörigt utlyst av samtliga närvarande.
5. Dagordningen spikades. Tre övriga frågor tillkom, se punkt 15.
6. Styrelsen verksamhetsberättelse presenterades och ekonomin redogjordes. Ingående
saldo 1 juli 2014 var 48,569 kr (18,383 kr i kassa och 30,186 kr på sparkontot) och utgående
saldo 1 maj 2014 var 41,128 kr. Till detta ska läggas inkomster från SM och utgifter för
juniorresor till VM. En ganska stor utgift är kostnaden för turneringspokaler, något som
diskuterades under övriga frågor.
7. Eftersom inga revisorer valdes vid förra årets årsmöte saknades verksamhetsberättelse
från revisorerna.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
9. Det beslutades att inte ändra på medlemsavgifterna. Avgifterna är alltså fortfarande:

● Licens för klubb: 100 kr
● Spelarlicens: 100 kr
● Junior och förstagångslicens: 20 kr
10. Flera av styrelseledamoterna under året har tidigare aviserat att de inte är intresserade av
att fortsätta med styrelsearbetet. Flera andra medlemmer hade dock visat intresse, och
valberedningens föreslog på en ny styrelse bifölls. Den nya styrelsen ser ut så här:
●
●
●
●
●
●
●

Fredric Axelsson (ordf, nyval)
Nicklas Nilsson (nyval)
Henrik Nilsson (nyval)
Eric Norén (omval)
Karl Jönsson (nyval)
David Andersson (suppleant, omval)
Lars Fridell (suppleant, omval, kassör)

11. Till valberedning valdes Jimmy Mårdell (omval) och Martin Lundén (nyval).
12. Till revisor valdes Jonas Willman och Marcus Andersson.
13. Styrelsens förslag på stadgeändringar bifölls:
● Paragraf 8, punkt 7A ändras till “ledamöter till styrelsen och suppleanter”
● Paragraf 12, sista meningen ändras till “Ledamöter väljs av årsmötet, styrelsen
konstituerar sig själva.”
14. Inga motioner från medlemsklubbarna hade inkommit.
15. Tre övriga frågor behandlades:
1. Styrelsen föreslog att ändra tävlingsföreskrifterna så att turneringar ska seedas efter
en speciell seedningslista istället för världsrankingen. Syftet är att “underrankade”
spelare inte ska orsaka ojämna kvalgrupper. Årsmötet gav förslaget sitt gillande, under
förutsättning att en ständigt uppdaterad seedningslista finns tillgänglig på förbundets
hemsida.
2. SM nästa år kommer att spelas i Borlänge. Datum för turneringen är inte bestämt än.
World Tour tävlingen i Åbo, Finland, kommer spelas 7 maj vilket kan hamna efter SM.
Det diskuterades om den tävlingen skulle räknas in i nästa års EMkval. Det föreslogs
att tävlingsföreskrifterna skulle ändras så att SM inte behöver var slutet på säsongen
och EM/VMkvalet. Slutgiltigt beslut fattas av styrelsen innan nästa säsong börjar.
3. Idag står förbundet för pokalkostnaderna för GPturneringar och SM. Det föreslogs att
kostnaden för dessa i GPtävlingarna istället skulle betalas av turneringsarrangören,
och att förbundet istället kan lägga dessa pengar på juniorresor till internationella
mästerskap. I gengäld föreslogs att en GParrangör kan ta ut 200 kr i startavgift.

Pokaler för SM står dock fortfarande förbundet för. Årsmötet var positiv till förslaget.
16. Mötet avslutades.
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