FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL
Hotel Linné Uppsala, 2012-09-16, kl.09.00
§1
MÖTETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Mervi Karttunen öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiofemte ordinarie årsmöte.
_____________________________________________________________________________________
§2
UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING
Efter upprop och fullmaktsgranskning upptog röstlängden följande:
Föreningar samt distrikt
Antal röster
Blekinge
5
Bohuslän/Dal
10
Boo KFUM IA
1
Göteborg
17
Halland
7
Hälsingland
5
Norrbotten
6
Skåne
20
Småland
20
Spårvägen BMF
1
Stockholm
27
Täby BMF
1
Uppland
7
Västerbotten
6
Västergötland
15
Västernorrland
6
totalt
154
Beslöts
att fastställa röstlängden, 154 röster (2/3 majoritet 103 röster)

§3
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Beslöts
att fastställa den presenterade föredragningslistan.
_____________________________________________________________________________________
§4
UTLYSANDE
Efter redogörelse från Thomas Angarth att utlysningen pga sen planering av tävlingskalender utlystes en
vecka senare än planerat. Utlysningen har funnits i Svenska Badmintonförbundets officiella organ
www.badminton.nu från den 23 juni 2012.
Beslöts
att godkänna utlysningen
_____________________________________________________________________________________
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§5
MÖTESORDFÖRANDE
Beslöts
att välja Christer Pallin RF:s chefsjurist, till ordförande för årsmötet.
______________________________________________________________________________
§6
MÖTESSEKRETERARE
Beslöts
att välja Thomas Angarth till sekreterare för årsmötet.
_____________________________________________________________________________________
§7
JUSTERARE samt godkännande av arbetsordning
Beslöts
att välja Nicklas Eriksson, Uppland och Lena Olovsson, Halland att jämte mötesordförande justera
protokollet.
att välja justerarna till rösträknare.
att godkänna arbetsordningen
att utse Kent Kotte, Täby BMF och Magnus Flink, Småland till nomineringskommitté till val av valberedning
_____________________________________________________________________________________
§ 8 ÅRSREDOVISNING inkl. VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Beslöts
att godkänna Verksamhetsberättelsen tiden 1 juli 2011-30 juni 2012
att godkänna Årsredovisning 1 juli 2011-30 juni 2012
att fastställa Resultat- och Balansräkningen för tiden 1 juli 2011-30 juni 2012
Revisor Magnus Thorling närvarande och läste upp revisionsberättelsen.
Beslöts
att godkänna revisionsberättelsen
att bifalla Magnus Flink, Smålands yrkande om att ta följande uttalande till protokollet:
”Småland yrkar att årsmötet instämmer och ser mycket allvarligt på kritiken under upplysning av
särskild betydelse av revisorn i revisionsberättelsen”

§ 9 ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN
Beslöts
att enligt revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar, 1 juli
2011-30 juni 2012.

§ 10 VERKSAMHETSPLAN OCH EKONOMISK PLAN
Under lördagens konferens gjordes en genomgång och diskuterades en justerad verksamhetsinriktning 20122016 samt budget/verksamhetsplaner 2012-2013
Beslöts
att godkänna styrelsens förslag till justerad verksamhetsinriktning för 2012 - 2016
att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2012-2013
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§ 11 PROPOSITIONER
Proposition nr. 1 2012
Proposition om framtida tävlingslicens
Kent Kotte, Täby yrkade på ändring i p.3.2.4 innebärande 100 kr för U13 och 0 kr för U9.
Beslöts
att bifalla Kent Kottes yrkandei, enligt ovan.
att i övrigt godkänna propositionen. (bilaga)

§ 12 MOTIONER
Motion nr.1 2012
IFK Lidingö Badminton ang. ändring av åldersregler för veteranklasser
I styrelsens yttrande föreslogs avslag i samband med att årsmöteshandlingarna kom ut. Därefter har det
kommit in förtydligande från motionären samt distriktets yttrande.
Styrelsen har därefter ändrats sig och föreslår bifall av motionen.
Beslöts
att bifalla motionen innebärande att man i svenska veteranklasser använder sig av internationella
reglerna för åldersindelning: Spelare är berättigad att tävla om han eller hon har uppnått den kvalificerade
åldern innan den 1 januari det aktuella året.
______________________________________________________________________________
§ 13 FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGARNAS OCH ÖVRIGA AVGIFTER
Beslöts enligt styrelsens förslag
att avgifterna ska vara oförändrade
_______________________________________________________________________________
§ 14 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Val till förbundsordförande görs endast ojämna år.

§ 15 VAL AV 3 ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER
Nominerade var enligt valberedningens utökade förslag till 10 ordinarie styrelseledamöter, PG Fahlström,
Christine Gandrup, Jeanette Kuhl, Stefan Sjöö, Anders Mårtensson, Joachim Vieglins samt nominerade av
distrikt / föreningar Mats Tibbelin, Maria Karlsson, Lise-Lott Antonsson.
Beslöts
att i enlighet med valberedningens förslag utöka styrelsen med tre ledamöter till nästa förbundsmöte

Beslöts, härefter med acklamation
att i enlighet med valberedningens förslag välja följande personer att ingå i styrelsen för Svenska
Badmintonstyrelse för tiden till och med nästa förbundsmöte:
PG Fahlström, Jönköping
Christine Gandrup, Täby
Jeanette Kuhl, Täby
Stefan Sjöö, Uppsala
Anders Mårtensson, Vallentuna
Joachim Vieglins, Västerås
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§ 16 VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT
Beslöts
att enligt valberedningens förslag välja Magnus Thorling, Vallentuna till revisor och
Arne Engvall, Täby till revisorssuppleant, båda på ett år.

§ 17 VAL AV VALBEREDNING
Nomineringskommitteén som utsågs i början av förbundsmötet föreslog Jan Åhrberg, Bo Bjunér, Maria
Nilsson till ledamöter.
Beslöts
att välja valberedning på ett år, enligt följande:
Jan Åhrberg, ordförande
Bo Bjuner, ledamot
Maria Nilsson, ledamot

§ 18 OMBUD TILL RIKSIDROTTSMÖTET
Beslöts
att hänskjuta frågan om val av ombud och personliga suppleanter till Riksidrottsmötet för avgörande i
styrelsen.

§ 19 KUNGÖRELSEORGAN
Beslöts
att förbundets officiella kungörelseorgan skall vara SBF:s hemsida www.badminton.nu .

§ 20 AVSLUTNING
Förbundsordförande Mervi Karttunen tackade mötesordföranden för väl genomförd ledning av mötet.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Thomas Angarth

Christer Pallin

Justeras:

Justeras:

Nicklas Eriksson

Lena Olofsson
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