
Protokoll fört vid Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2015-03-14
Tid:         Klockan 14.30
Plats:       Statshotellet, Mariestad
              

Närvarande: 45  st enligt närvarolista.

Dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Fastställande av röstlängd 
§3. Val av mötesordförande 
§4. Distriktsstyrelsens val av protokollförare
§5. Val av två protokolljusterare,tillika rösträknare,att jämte mötesordförande justera protokollet 
§6. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 6 (*)
§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
§8. Fastställande av dagordning
§9. Genomgång av:

a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse
    samt uppdrag från föregående årsmöte 
b) balans-och resultaträkning
c) revisorernas berättelse 

§10. Fastställande av balans-och resultaträkning 
samt beslut om disposition av vinst eller förlust

§11. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 
§12. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: 

a) mål 
            b) rambudget för innevarande verksamhetsmål samt preliminär rambudget för det 
                närmast följande verksamhetsåret
            c) medlemsavgift enligt §4 (*) för närmast kommande verksamhetsår 

d) andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
    verksamhet och ekonomi

§13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
§14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
§15. Val av distriktsstyrelsen enligt §8 moment 1 (*)
§16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt §9 (*)
§17. Val av valberedning enligt § 10 (*)
§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
§19. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 

behandlats under punkt 13
§20. Utdelning av hederspriser
§21. Mötets avslutande

(*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08
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§1.     Mötets öppnande
          Ordförande Jan-Olof Säll hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.     Fastställande av röstlängd 
          Röstlängden gicks igenom och fastställdes. Då 12 av 16 klubbar fanns representerade blev
          det totala antalet röster 43 av 57 möjliga.

§3.     Val av mötesordförande
          Mötet beslutade att välja Arne Jonsson som ordförande att leda mötet.
          Ordförande Jan-Olof Säll lämnade över ordförandeskapet till Arne Jonsson att fortsätta 
          leda årsmötesförhandlingarna.

§4.     Distriktsstyrelsens val av protokollförare
          Distriktsstyrelsen anmälde Lalla Hammarström som protokollförare.

§5.     Val av två protokolljusterare,tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
          Mötet beslutade att välja Ulla Jansson och Carina Swartling till protokolljusterare,tillika
          rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.

§6.     Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 6 (*)
          Mötet beslutade att alla deltagande personer har närvaro-och yttranderätt.

§7.     Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
          Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§8.     Fastställande av dagordning
          Mötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning.

§9.     Genomgång av:
          a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse
              samt uppdrag från föregående årsmöte 
              Styrelsens samt de olika kommittéernas verksamhetsberättelser för 2015 gicks igenom och 
              lades till handlingarna.
          b) balans-och resultaträkning
              Balans-och resultaträkningen gicks igenom och lades till handlingarna
          c) revisorernas berättelse
              Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Kikki Granholm. Revisorerna var mycket 
              nöjda med hur räkenskaper och protokoll har förts. Revisorerna rekommenderade att 
              balans-och resultaträkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
              verksamhet. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

§10.   Fastställande av balans-och resultaträkning 
          samt beslut om disposition av vinst eller förlust 
          Mötet beslutade att fastställa balans-och resultaträkning för 2014, samt beslutade att 2014 års 
          resultat balanseras i ny räkning.

§11.   Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens     
          Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

§12.   Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:
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          a) mål 
              Verksamhetsförslag/mål för 2015/2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
          b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
              närmast följande verksamhetsåret
              Rambudget för 2015 och 2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
          c) medlemsavgift enligt §4 (*) för närmast kommande verksamhetsår
              Ingen förändring av medlemsavgiften.
          d) andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
              verksamhet eller ekonomi
              Inga ärenden eller motioner.

§13.   Beslut i ärenden enligt punkt 12
          Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till mål för 2015 och 2016.
          Mötet beslutade att godkänna rambudget för 2015 och preliminär rambudget för 2016.

§14.   Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
          Information gavs om den verksamhet som är planerad för att uppnå fastställda mål.

§15.   Val av distriktsstyrelse enligt §8 moment 1 (*)
          samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
          Ordförande 
          Mötet beslutade enhälligt att välja Jan-Olof Säll till ordförande på 1 år.
          (omval tom 2015 enligt valberedningens förslag)
          
          Vice ordförande 
          Val av vice ordförande kunde inte göras då inget förslag fanns, valberedningen gavs tiden fram
           till medlemsmötet att få fram förslag, val av vice ordförande ska då framgå i kallelsen.
          
          Kassör 
          Mötet beslutade enhälligt att välja Ulla-Britt Norberg till kassör på 2 år.
          (omval tom 2016 enligt valberedningens förslag)
          
          Sekreterare
          Lalla Hammarström som sekreterare 1 år, ej föremål för omval.
          (kvarstår tom 2015 enligt valberedningens förslag)
         
          Ledamöter 
          Mötet beslutade att välja Arne Våring som ledamot på 2 år.
          (omval tom 2016 enligt valberedningens förslag)

          Britta Althorn kvarstår som ledamot 1 år, ej föremål för omval.
          (kvarstår tom 2015 enligt valberedningens förslag)

          Maria Lögdlund kvarstår som ledamot 1 år, ej föremål för omval.
          (kvarstår tom 2015 enligt valberedningens förslag)

          

          Suppleanter
          Barbro Lund kvarstår som suppleant 1 år, ej föremål för omval.
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          (kvarstår tom 2015 enligt valberedningens förslag)

          Mötet beslutade att välja Jan Åberg som suppleant på 2 år.
          (omval tom 2016 enligt valberedningens förslag)

          Mötet beslutade att suppleanterna tjänstgör i följande ordning:
          Barbro Lund, Jan Åberg.

§16.   Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt §9 (*)

          Revisorer 
          Mötet beslutade att välja Gun-Britt Erlingfors som revisor på 1 år.
          (omval tom 2015 enligt valberedningens förslag)

          Mötet beslutade att välja Kikki Granholm som revisor på 1 år.
          (omval tom 2015 enligt valberedningens förslag)

          Revisorsuppleanter
          Mötet beslutade att välja Katarina Broberger som revisorsuppleant på 1 år.
          (omval tom 2015 enligt valberedningens förslag)

          Mötet beslutade att välja Ulla Jansson som revisorsuppleant på 1 år.
          (omval tom 2015 enligt valberedningens förslag)

§17.   Val av valberedning enligt §10 (*)

           Mötet beslutade att välja Eva Nyström (Skara BK) som sammankallande på 1 år, 2015.

           Mötet beslutade att välja Mats Andersson (Tibro BK) som ledamot på 2 år, 2015-2016.

           Christer Lundberg (Skövde BK) kvarstår som ledamot 1 år, 2015

           2016 ska Tidaholm föreslå en kandidat till Valberedningen för perioden 2016-2017.
           Skövdes representant går då upp som sammankallande.

           2017 ska Tomten föreslå en kandidat till Valberedningen för perioden 2017-2018.
           Tibros representant går då upp som sammankallande.

§18.    Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
           Mötet beslutade att förklara punkterna 15, 16 och 17 för omedelbart justerade.

§19.    Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 
           punkt 13 
           Inga ärenden eller motioner.

§20.    Utdelning av hederspriser
           Följande personer uppmärksammas av distriktet:
           Mästerskapsdeltagare:
           Diana Samuelsson, Mullsjö BK
           Nathalie Ädel, Mullsjö BK
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           Per Dahlgren, Skövde BK
           René Friberg, Skövde BK
           Helena Lundahl, Tomtens BK
           Sara Lundin, Skövde BK
           Wendy Tapper Ås, Skövde BK
           Maria Dahlin, Tomtens BK
           Mikael Åberg, Karlsborgs BK
           Kristin Martinfält, Tibro BK
           Joakim Toftby, Tomtens BK
           Anders Haage, Lidköpings BK
           Lotta Haage, Lidköpings BK
           Svante Olausson, Lidköpings BK
           Per Dahlgren (Skövde BK) avgående ledamot distriktsstyrelsen 
           Arne Jonsson årsmötets ordförande 

§21.    Mötets avslutande
           Mötets ordförande Arne Jonsson tackade för förtroendet att få leda distriktets årsmöte 
           och lämnade över ordförandeskapet till omvalde ordföranden Jan-Olof Säll och önskade 
           honom lycka till. SBK Skaraborgsdistriktets tillträdande ordförande Jan-Olof Säll tackade 
           för förtroendet och förklarade mötet avslutat kl 15.20.

protokollet justeras, 

-----------------------------------------------------               ---------------------------------------------------------
Arne Jonsson, mötets ordförande                                 Lalla Hammarström, mötets sekreterare

-----------------------------------------------------               ---------------------------------------------------------
Ulla Jansson, justerare                                                  Carina Swartling, justerare
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