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Datum:    2016-03-12 

Tid:         Klockan 12:00 

Plats:       Björkhaga hotell Mullsjö 

 

 
Närvarande: 41 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 ordförande justera protokollet. 

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom 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 föregåend 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 verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsår. 

c) medlemsavgift enligt § 4 (*) för närmast kommande verksamhetsår 

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

verksamhet eller ekonomi 

§13.     Beslut i ärenden enligt punkt 12 

§14.     Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

§15.     Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment  

            samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

§16.     Val av revisorer och revisorsuppleant 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 kl 12:00. 

 

§2. Fastställande av röstlängd. 

 Röstlängden gicks igenom och fastställdes. Då 12 av 16 klubbar fanns representerade 

 blev det totala antalet röster 45. 

 

§3. Val av mötesordförande. 

 Mötet beslöt att välja Tommy Blomquist som ordförande att leda årsmötet. 

 

§4. Distriktsstyrelsens val av protokollförare. 

 Mötet beslöt att välja Britta Althorn som sekreterare under årsmötet. 

 

§5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordförande justera 

protokollet. 

 Mötet beslöt att välja Gunilla Römmel, (Tomtens BK) och Tina Rosen Lindh, 

(Tidaholm BK) till protokolljusterare och rösträknare att jämte ordförande justera 

protokollet. 

 

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom personer enligt § 7 moment 6 (*)

 Mötet beslöt att godkänna Lisa Miklos Studiefrämjandet Väst att ha närvaro- och 

 yttranderätt. 

 

§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 Kallelse gick ut med e-post till samtliga klubbar och har funnits tillgängliga på 

 distriktets hemsida 2015-12-27. 

 Årsmöteshandlingar gick ut med e-post till samtliga klubbar 2016-01-28. 

 Mötet beslöt att godkänna kallelsen till årsmötet och att mötet var stadgeenligt utlyst. 

 

§8. Fastställande av dagordning. 

 Mötet beslöt att fastställa föreslagen dagordning. 

 

§9. Genomgång av: 

a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse  

samt uppdrag från föregåend årsmöte 

Styrelsens samt de olika kommittéernas verksamhetsberättelser för 2015 

presenterades och lades till handlingarna. 

b) balans- och resultaträkning 

Mötet beslöt att fastställa resultat och balansräkning för 2015. 

c) revisorernas berättelse. 

Revisor Gun-Britt Erlingfors föredrog revisorernas berättelse och yrkade på att årets 

resultat balanseras i ny räkning, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års 

verksamhet. Revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna. 

 

§10. Fastställande av balans och resultaträkning 

samt beslut om disposition av vinst eller förlust 

Mötet beslöt att fastställa balans och resultaträkning samt beslut om disposition av 

vinst. 

§11. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 

 Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
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§12. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: 

a) mål 

b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsår. 

c) medlemsavgift enligt § 4 (*) för närmast kommande verksamhetsår 

d) andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 

 

§13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 

Mötet beslöt att fastställa föreslagen verksamhetsplan samt budget för 2016. 

Mötet beslöt att fastställa oförändrad medlemsavgift till distrikt för 2017. 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

§14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

 Det blir: 

 Ett ungdomsläger i Götene även 2016. 

 Nationalfirande i Karlsborg. De ansvariga vill att distriktet presenterar de olika 

grenarna SBK har. Det är ett bra informationstillfälle för oss med ca 30 000 

besökare. 

 100 tusen medlemmar projektet, preliminär bokat 23 april med Olof Nordqvist 

från förbundsstyrelsen. 

 Distriktsmedlemsmöten 3/5 och 15/9. 

 

§15. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

 

 Ordförande 

 Mötet beslöt att välja Jan-Olof Säll (Karlsborg BK) som ordförande på 1 år, omval, 

t.o.m. 2016 enligt valberedningens förslag. 

 

 Vice Ordförande 

 Vakant, fyllnadsval, t.o.m. 2016. 

 

 Kassör 

 Ulla-Britt Norberg kvarstår t.o.m. 2016. 

 

 Sekreterare 

 Mötet beslöt välja Maria Lögdlund (Skövde BK) som sekreterare på 2 år, nyval, t.o.m. 

2017 enligt valberedningens förslag. 

 

 Ledamöter 

 Arne Våring kvarstår t.o.m. 2016. 

  

 Mötet beslöt välja Gunilla Römmel (Tomtens BK) som ledamot 2 år, nyval, t.o.m. 2017 

enligt mötets förslag. 

  

 Mötet beslöt välja Jan Åberg (Karlsborg BK) som ledamot 2 år, nyval, t.o.m. 2017 

enligt mötets förslag. 
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 Suppleanter 

 Mötet beslöt välja Carina Svartling (Falbygden BK) som suppleant 2 år, nyval, t.o.m. 

2017 enligt valberedningens förslag. 

 

 Mötet beslöt välja Elisabeth Ekberg (Tomtens BK) som suppleant 1 år, fyllnadsval, 

t.o.m. 2016 enligt mötets förslag. 

  

 Suppleanterna träder in i följande ordning: 1. Carina Svartling 2. Elisabeth Ekberg. 

  

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

 Två revisorer 

 Mötet beslöt välja Katarina Broberger (Hjo BK) som revisor 1 år, nyval, t.o.m. 2016 

enligt valberedningens förslag. 

  

 Mötet beslöt välja Ulla Jansson (Götene BK) som revisor 1 år, nyval, t.o.m. 2016 enligt 

valberedningens förslag. 

  

 Två revisorsuppleanter 

 Mötet beslöt välja Thomas Lindberg (Skövde BK) som revisorsuppleant 1 år, nyval, 

t.o.m. 2016 enligt valberedningens förslag. 

 

 Mötet beslöt välja Anetthe Andersson (Falbygden BK) som revisorsuppleant 1 år, 

nyval, t.o.m. 2016 enligt mötets förslag. 

 

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

 

 Sammankallande i valberedningen 

 Mötet beslöt att välja Christer Lundberg Skövde BK som sammankallande i 

valberedningen, 1år, nyval t.o.m.2016. 

 

 Två ledamöter i valberedningen 

 Mats Andersson Tibro BK kvarstår t.o.m. 2016. 

 

 Mötet beslöt att välja Karina Ravn Tidaholm BK som ledamot i valberedningen, 2år, 

nyval t.o.m.2017. 

 

 Ajournering 12,52 – 13,11. 

 

§18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 

 

 Mötet beslöt att förklara §§15, 16, 17 för omedelbart justerade. 

 

§19. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 

 behandlats under punkt 13 

 

 Det finns inga ytterligare förslag i ärenden samt motioner utöver de under punkt 13. 
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§20 Utdelning av hederspriser. 

 Inga hederspriser utdelades. 

 

 Mötets ordförande Tommy Blomquist tackade för förtroendet och överlämnade 

 ordförandeskapet till ordförande Jan-Olof Säll. 

 

 Ordförande Jan-Olof Säll avtackade avgående styrelsefunktionärer och revisorer. 

 Tävlande på SM, NM och VM uppmärksammades av distriktet med gåva. 

 

§21. Mötets avslutande 

 Regionala Studiefrämjandet Västs representant Lisa Miklos informerade möjligheten 

 att använda dem till bl.a. styrelseutveckling, valberednings- och kassör/ordförande 

 utbildning. 

 

 Ordförande Jan-Olof Säll avslutar med uppmaningen att gå in på www.sbkskaraborg.se 

 och uppdatera Distriktskatalogen med namn, adresser m.m. och förklarade därmed 

 mötet för avslutat 13:40. 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Tommy Blomquist, mötets ordförande Britta Althorn, mötets sekreterare 
 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Gunilla Römmel, justerare  Tina Rosén-Lindh, justerare 

http://www.sbkskaraborg.se/

