ÅRSMÖTESPROTOKOLL nr.1 2006
Quality Airport Hotel, Arlanda, söndag 24 september 2006
§1

MÖTETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Hans Lenkert öppnade SBF:s sextionionde ordinarie årsmöte och
hälsade samtliga välkomna.

§2

UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Efter upprop och fullmaktsgranskning visade det sig att samtliga 19 distrikt (röstetalet
inom parentes) var närvarande:
Blekinge Badmintonförbund
Bohuslän-Dals Badmintonförbund
Dalarnas Badmintonförbund
Gotlands Badmintonförbund
Gästriklands Badmintonförbund
Göteborgs Badmintonförbund
Hallands Badmintonförbund
Hälsinglands Badmintonförbund
Jämtland/Härjedalen
Mellansvenska Badmintonförbundet
Norrbottens Badmintonförbund
Skånes Badmintonförbund
Smålands Badmintonförbund
Stockholms Badmintonförbund
Upplands Badmintonförbund
Värmlands Badmintonförbund
Västerbottens Badmintonförbund
Västergötlands Badmintonförbund
Västernorrlands Badmintonförbund
totalt

§3

(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
(4)
(4)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
45

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Beslöts
att fastställa den presenterade föredragningslistan.

§4

UTLYSANDE

Efter redogörelse från Jan Åhrberg förklarades årsmötet behörigt utlyst genom
information på SBF:s hemsida www.badminton.nu .

§5

MÖTESORDFÖRANDE

Beslöts
att välja Christer Pallin till ordförande för årsmötet.

§6

MÖTESSEKRETERARE

Beslöts
att välja Jan Åhrberg till sekreterare för årsmötet.
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§7

JUSTERARE

Beslöts
att välja Mats Tibbelin, Stockholms Badmintonförbund och Jan-Erik Sandin,
Hälsinglands Badmintonförbund till justerare att jämte mötesordförande justera
protokollet.
att välja justerarna till rösträknare.

§8

ÅRSREDOVISNING inkl. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Beslöts
att, efter korrigering i Verksamhetsberättelsen under Projekt – Aktiviteter och resultat –
Handslaget – Norrbotten där Rosviks IK Badminton stryks då föreningen gått upp i Piteå
TK Badminton vilken redan finns med i sammanställningen, godkänna
förbundsstyrelsens Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse för tiden 1 juli 2005-30
juni 2006 och lägga dessa till handlingarna.
Mats Tibbelin läste upp revisorernas berättelse undertecknad av SBF:s revisor Mats
Gunnarsson och Margareta Tell, revisor utsedd av Sveriges Riksidrottsförbund.

§9

ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN

Beslöts
att enligt revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar, 1 juli 2005 - 30 juni 2006.

§ 10

PROPOSITION nr.4 Avgifter
Justering av förenings- respektive licens-avgifterna
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08
införande av påminnelseavgift
att gälla fr.o.m. säsongen 06/07

Nuvarande
Föreningsavgift
Tävlingsinriktad förening (6 lic. eller fler föregående säsong
1.275:Liten tävlingsinriktad förening (högst 5 lic. föregående säsong)
800:Motionsinriktad förening
300:Nystartad förening
Gratis första verksamhetsåret

Ny lydelse
Föreningsavgift
Tävlingsinriktad förening (6 lic. eller fler föregående säsong
1.500:Liten tävlingsinriktad förening (högst 5 lic. föregående säsong)
1.000:Motionsinriktad förening
500:Nystartad förening
Gratis första verksamhetsåret

Nuvarande
Licensavgift
Seniorer och veteraner
300:U19, U17, U15
150:U13- och U11-spelare (U11-frivillig)
100:För deltagande endast i tävlingar som startar den 1 mars eller senare gäller att halv
licensavgift skall betalas till pg 58 33 98-3
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Ny lydelse
Licensavgift
Seniorer och veteraner
400:U19, U17, U15
200:U13- och U11-spelare (U11-frivillig)
100:För deltagande endast i tävlingar som startar den 1 mars eller senare gäller att halv
licensavgift skall betalas till pg 58 33 98-3

Nytt
Påminnelseavgift

50:-

Beslöts
att BIFALLA proposition nr.4

§ 11

ÅRSAVGIFT

Beslöts
att följande avgifter gäller för säsongen 06/07:
Föreningsavgift
Tävlingsinriktad förening (6 licenser eller fler föreg. säsong)
Liten tävlingsinriktad förening (högst 5 lic. föreg. säsong)
Motionsinriktad förening
Nyansluten förening

1.275:800:300:Gratis första verksamhetsåret

Ej inlämnad medlemsstatistik från förening
Tävlingsinriktad förening (6 licenser eller fler föreg. säsong)
Liten tävlingsinriktad förening (högst 5 lic. föreg. säsong)
Motionsinriktad förening

600:400:150:-

Tävlingsannons i Spela badminton

480:- kr för max. 15 rader
+ 20:- / rad utöver 15 rader

Sanktionsavgift:
Elit, A, B, C, U22, veteranklasser

20:- /start oavsett singel eller
dubbel
14:- /start oavsett singel eller
dubbel
10:- /start oavsett singel eller
dubbel.

U19, U17, U15
U13

I samtliga klasser ovan avsätts 1:-/sanktionsavgift till
Norrlandsstipendiet
Motionsklass och nybörjartävling 90:-/tävlingsklass i singel, frivillig
sanktionsavgift
Motionsklass och nybörjartävling 180:-/tävlingsklass i dubbel, frivillig
sanktionsavgift
Försenad Tävlingsrapport
Försenad rapportering efter tävling

600:-

Protest

100:-

Grov varning (spelaren eller klubben)
Vid den andra grova varningen blir det högre böter.

500:-

Prispott SGP
Sanktionering av SGP-deltävling

4 000:- till prispott

Misskött sammandrag
Misskött sammandrag, vägrar att vara arrangör

500:-
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Serieavgifter
Elitserien
Superettan
div 1
div 2-3
div 4
div 5

7.500:-/lag
4.500:-/lag
2 500:-/lag
1 235:-/lag
950:-/lag
250:-/lag

Wo-avgift
hel seriematch
Delmatch

500:100:-

Licensavgift
Seniorer och veteraner
300:U19, U17, U15
150:U13- och U11-spelare (U11- frivillig)
100:För deltagande endast i tävlingar som startar den 1 mars eller senare gäller att halv licensavgift ska
betalas till pg 58 33 98-3.
Spel utan tävlingslicens
Vid för sen betalning

dubbel licensavgift

Påminnelseavgift

50:-

§ 12

VERKSAMHETS- OCH EKONOMISK PLAN

Beslöts
att godkänna den presenterade Verksamhets- och ekonomiska planen för 06/07.

§ 13
Nr. 1

PROPOSITIONER
Ändring av SBF:s stadga §§ 5, 30, 35
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

Syfte
Att avskaffa funktionen Ombudsman

Nuvarande
5 § DISTRIKTSORGAN
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är SDF eller, där SDF inte är
upprättat, ombudsman.

Ny lydelse
5 § DISTRIKTSORGAN
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är SDF eller, där SDF inte är
upprättat, ombudsman.

Nuvarande
35 § OMBUDSMAN
Ombudsman, som är Svenska Badmintonförbundets distriktsorgan i distrikt där
SDF inte upprättats, skall i tillämpliga delar följa de bestämmelser som gäller för
SDF-styrelse enligt normalstadgarna för SDF samt tillämpa samma
verksamhets- och räkenskapsår som SDF.
Ombudsman tillsätts för viss tid eller tills vidare av förbundsstyrelsen efter
samråd med vederbörande DF-styrelse och efter hörande av de inom distriktet
till SF anslutna röstberättigade föreningarna.
Vid förbundsmöte och DF-möte är ombudsman ombud. Vid förhinder för denne
eller om distriktsorganet är berättigat att utse fler än ett ombud till nämnda
förbundsmöten, skall de inom distriktet anslutna röstberättigade föreningarna
beredas tillfälle att utse ombud.
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§ utgår
35 § OMBUDSMAN
Ombudsman, som är Svenska Badmintonförbundets distriktsorgan i distrikt där
SDF inte upprättats, skall i tillämpliga delar följa de bestämmelser som gäller för
SDF-styrelse enligt normalstadgarna för SDF samt tillämpa samma
verksamhets- och räkenskapsår som SDF.
Ombudsman tillsätts för viss tid eller tills vidare av förbundsstyrelsen efter
samråd med vederbörande DF-styrelse och efter hörande av de inom distriktet
till SF anslutna röstberättigade föreningarna.
Vid förbundsmöte och DF-möte är ombudsman ombud. Vid förhinder för denne
eller om distriktsorganet är berättigat att utse fler än ett ombud till nämnda
förbundsmöten, skall de inom distriktet anslutna röstberättigade föreningarna
beredas tillfälle att utse ombud.

Nuvarande
30 § SF-DISTRIKT
Inom varje SF-distrikt skall finnas SDF eller ombudsman som är organ för
Svenska Badmintonförbundets regionala verksamhet.
Förening tillhör det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin
hemort.
SDF upprättas och ombudsman tillsätts av förbundsstyrelsen efter samråd med
vederbörande DF-styrelse. Innan ombudsmannen tillsätts skall styrelsen
dessutom höra de inom SF-distriktet anslutna medlemsföreningarna.

Ny lydelse
30 § SF-DISTRIKT
Inom varje SF-distrikt skall finnas SDF eller ombudsman som är organ för
Svenska Badmintonförbundets regionala verksamhet.
Förening tillhör det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin
hemort.
SDF upprättas och ombudsman tillsätts av förbundsstyrelsen efter samråd med
vederbörande DF-styrelse. Innan ombudsmannen tillsätts skall styrelsen
dessutom höra de inom SF-distriktet anslutna medlemsföreningarna.
Motivering
Är distriktet så litet eller har en sådan begränsad verksamhet att det inte finns underlag för
ett specialdistriktsförbund (SDF) är alternativet att ingå i ett befintligt SDF.
Beslöts
att BIFALLA proposition nr.1

Nr. 2

Ändring av SBF:s stadga §§ 17, 18, 24
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

Syfte
Att rösträtten vid SBF:s Årsmöte har föreningarna och utnyttjar inte förening sin rösträtt
övergår den med automatik till berört SDF.

Nuvarande
17 § SAMMANSÄTTNING
Förbundsmöte består av ombud utsedda av distriktsorganen.
Ombud får inte företräda mer än ett distriktsorgan och får inte vara ledamot av
förbundsstyrelsen.
SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer
än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF. I fullmakten skall
ombudets rätt att utöva rösträtt anges.
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Utgörs distriktsorgan av ombudsman, skall de inom distriktet till Förbundet
anslutna röstberättigade föreningarna beredas tillfälle att utse ombud. Detsamma
gäller om distriktet har rätt att utse mer än ett ombud.

Ny lydelse
17 § SAMMANSÄTTNING
Förbundsmöte består av ombud utsedda av föreningarna.

Ombud ska vara myndig och tillhöra förening ansluten till
Förbundet. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ombud får
representera med sammanlagt högst 10 röster.
Förening skall inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten skall
ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. Om förening inte
senast den 1 september anmält eget ombud, övergår rösträtten med
automatik till ombud som utses vid det egna SDF:ets årsmöte.
Nuvarande
18 § RÖSTRÄTT
Rösträtten vid förbundsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av
förbundsstyrelsen för tiden 1 juli - 30 juni Röstlängden gäller till dess ny
röstlängd upprättats. Röstlängden upptar det antal föreningar, som under
föregående verksamhetsår fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SBF,
d.v.s. dels senast den 30 april insänt årsrapport enligt fastställt formulär och
inbetalt fastställd årsavgift, dels insänt uppgift om medlemsantalet per den 31
december.
Distriktsorganen har rösträtt enligt följande:
1 -5
föreningar inom distriktet
1 röst
6-10 föreningar inom distriktet
2 röster
11-20 föreningar inom distriktet
3 röster
21-40 föreningar inom distriktet
4 röster
41föreningar inom distriktet
5 röster
Distriktsorganets röstetal får dock ej överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända
sammanlagda röstetalet.

Ny lydelse
18 § RÖSTRÄTT
Rösträtten vid förbundsmöte bestäms genom röstlängd. Varje röstberättigad

förening har en röst samt därutöver
50-100
medlemmar 1 röst
= 2 röster
101-500
medlemmar 2 röster
= 3 röster
501medlemmar 3 röster
= 4 röster

Röstlängden gäller till dess ny röstlängd upprättats. Röstlängden upptar det antal
föreningar, som under föregående verksamhetsår fullgjort sina stadgeenliga
skyldigheter mot SBF, d.v.s. dels senast den 30 april insänt årsrapport enligt
fastställt formulär och inbetalt fastställd årsavgift, dels insänt uppgift om
medlemsantalet per den 31 december.
Distriktsorganets röstetal får dock ej överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända
sammanlagda röstetalet.
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Nuvarande
24 § EXTRA FÖRBUNDSMÖTE
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om sådant möte behövs.
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när
revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av
organisationer som tillsammans representerar minst en tiondel av antalet röster
enligt upprättad röstlängd.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de
som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före
mötet.
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden
avgöras.
Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då RIM pågår.

Ny lydelse
24 § EXTRA FÖRBUNDSMÖTE
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om sådant möte behövs.
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när
revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av
föreningar som tillsammans representerar minst en tiondel av antalet röster
enligt upprättad röstlängd.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de
som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före
mötet.
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden
avgöras.
Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då RIM pågår.
Motivering
Genom att ge de som genomför basverksamheten, föreningarna, rösträtten säkerställs
möjligheten att diskussioner och förslag på ett direkt sätt kan påverka förutsättningarna
att genomföra basverksamheten. Viktningen av rösterna vid årsmötet påverkas inte då
rösträtten med automatik övergår till berört SDF om inte föreningen sänder ombud.
Beslöts
att BIFALLA proposition nr.2
Nr. 3

Seriebestämmelserna 8.3 och 8.4
Domare i division 1, samt därtill hörande avgift
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

8.3
I division 1 återinförs kravet på domare och det är varje klubbs ansvar att ta med en
utbildad domare till seriesammandraget. Vilka domare som finns är listade på SBF:s
hemsida. Namn på domaren meddelas arrangören av sammandraget en vecka före, de
som inte anmält detta i rätt tid betalar en administrativ avgift till SBF på 2000 kr.
Referee kontrollerar med arrangören en vecka före vilka som anmält domare och vilka
de anmält, detta redovisas i Referee-rapporten efter seriesammandraget.
75% av den administrativa avgiften betalas ut till arrangören om denne kan ordna
domare.
8.4
För div. 2-5 gäller att vardera laget ska ha en tjänstgörande siffervändare på plats. Varje
lag svarar för kostnaderna för sin tjänstgörande siffervändare
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Beslöts
att BIFALLA proposition nr.3

§ 14

VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Två kandidater blev nominerade: valberedningens förslag Hans Lenkert, Nacka och från
golvet Magnus Flink, Jönköping
Beslöts
att efter sluten omröstning med resultatet
blankröster
7 röster
Hans Lenkert 23 röster
Magnus Flink 15 röster
välja Hans Lenkert, Nacka till förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen,
på ett år.

§ 15

VAL ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER

a) 3 ordinarie styrelseledamöter
Beslöts
att enligt valberedningens förslag välja Maria Karlsson, Varberg, Mervi Karttunen,
Hisings Kärra, Bo Lång, Karlstad till ordinarie styrelseledamöter på två år
b) ekonomiansvarig
Beslöts
att av styrelsens ordinarie ledamöter utse Göran Boström till Ekonomiansvarig

§ 16

VAL AV TVÅ STYRELSESUPPLEANTER

Beslöts
att enligt valberedningens förslag välja Ove Lindblom, Gällivare och Lars Winnberg,
Göteborg till styrelsesuppleanter på ett år
att utse Ove Lindblom till 1:e suppleant

§ 17

VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Beslöts
att enligt valberedningens förslag välja Mats Gunnarsson, Uppsala till revisor och Arne
Engvall, Täby till revisorssuppleant, båda på ett år

§ 18

VAL AV VALBEREDNING

Följande kandidater nominerades:
Magnus Flink, Jönköping
Hans Hannlöv, Luleå
Louise Kahan, Danderyd
Steve Lödesjö, Eskilstuna
Jan-Åke Persson, Höllviken
Beslöts
att efter omröstning välja valberedning, på ett år, enligt följande:
ordförande
Hans Hannlöv, Luleå
ledamot
Louise Kahan, Danderyd
ledamot
Steve Lödesjö, Eskilstuna
suppleant
Jan-Åke Persson, Höllviken
under valprocessen meddelade Magnus Flink att han inte stod till förfogande som
ordförande och senare att han drog tillbaka sin kandidatur
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§ 19

OMBUD TILL RIKSIDROTTSMÖTET

Beslöts
att hänskjuta frågan om val av ombud och personliga suppleanter till Riksidrottsmötet för
avgörande i styrelsen.

§ 20

KUNGÖRELSEORGAN

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

§ 21

AVSLUTNING

SBF:s ordförande Hans Lenkert tackade Christer Pallin för utmärkt ledning av årsmötet
och som ett bevis på vår uppskattning överlämnade Jan Åhrberg två dussin bollar till
Christer för förberedelserna inför den sedan tidigare planerade utmanarmatchen mellan
Christer Pallin (RF) / Calle Myrsell (Svenska Gymnastikförbundet) och Hans Lenkert
(SBF:s ordförande) / Göran Boström (SBF:s ekonomiansvarig).

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Åhrberg
Jan Åhrberg

Christer Pallin
Christer Pallin
Mats Tibbelin
Mats Tibbelin
Jan-Erik Sandin
Jan-Erik Sandin
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