ÅRSMÖTESPROTOKOLL nr.1 2007
Quality Airport Hotel, Arlanda, söndag 23 september 2007
§1

MÖTETS ÖPPNANDE

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

§2

UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Efter upprop och fullmaktsgranskning upptog röstlängden följande::
Förening samt distrikt
Blekinge Badmintonförbund
Bohuslän/Dals Badmintonförbund
Göteborgs Badmintonförbund
Hallands Badmintonförbund
Hälsinglands Badmintonförbund
Mellansvenska Badmintonförbundet
Norrbottens Badmintonförbund
Luleå Smashen BMK
Skånes Badmintonförbund
Smålands Badmintonförbund
Stockholms Badmintonförbund
Kista BMK
Täby BMF
Väsby BMK
Värmlands Badmintonförbund
Västergötlands Badmintonförbund
Västernorrlands Badmintonförbund

§3

Antal röster
7
19
10
17
10
20
10
1
20
10
21
3
4
2
10
24
13
summa
201

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Beslöts
att fastställa den presenterade föredragningslistan under förutsättning att proposition nr.1
bifalles
att om proposition nr.1 avslås justeras föredragningslistans punkter 11-14, enligt
följande:
11. Val på ett år av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, tidigare Hans
Lenkert, Nacka
12.1 Val på två år av tre styrelseledamöter.
Tidigare Per-Åke Andersson, Karlshamn, Göran Boström, Sollentuna, Kenneth
Nordh, Trelleborg och bland ordinarie ledamöter utser årsmötet en till
Ekonomiansvarig
Fyllnadsval på ett år av 1 styrelseledamot
Tidigare Bo Lång, Karlstad
13. Val på ett år av två styrelsesuppleanter, varav en utses till 1:e suppleant, tidigare
Lars Winnberg, Göteborg och Ove Lindblom, Gällivare
14. Val på ett år av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet. Tidigare Mats
Gunnarsson, Uppsala och Arne Engvall, Täby
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§4

UTLYSANDE

Efter redogörelse från Jan Åhrberg förklarades årsmötet behörigt utlyst genom
information i Svenska Badmintonförbundets officiella organ www.badminton.nu .

§5

MÖTESORDFÖRANDE

Beslöts
att välja Tommy Torstenson till ordförande för årsmötet

§6

MÖTESSEKRETERARE

Beslöts
att välja Jan Åhrberg till sekreterare för årsmötet

§7

JUSTERARE

Beslöts
att välja Kia Altemark och Amelie Propst till justerare att jämte mötesordförande justera
protokollet
att välja justerarna till rösträknare

§8

ÅRSREDOVISNING inkl. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Beslöts
att, under projekt / Handslaget år 4, ge samtliga distrikt under hösten 2007 en
sammanställning över såväl ekonomi som innehåll i resp. förenings beviljade projekt,
godkänna förbundsstyrelsens Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse för tiden 1 juli
2006-30 juni 2007 och lägga dessa till handlingarna
att fastställa Resultat- och Balansräkningen för tiden 1 juli 2006-30 juni 2007
Mötesordförande Tommy Torstenson läste upp revisorernas berättelse undertecknad av
SBF:s revisor Arne Engvall, Täby.

§9

ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN

Beslöts
att enligt revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar, 1 juli 2006 - 30 juni 2007

§ 10

PROPOSITIONER

Nr. 1

Ändring av SBF:s stadga §§ 7, 9, 20, 21, 22, samt en ny §
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

under denna punkt behandlades också Motion nr.2
Val på två år av ordförande i SBF:s styrelse
Beslöts
att AVSLÅ proposition nr.1
att AVSLÅ motion nr. 2
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Nr. 2

Justering av SBF:s stadga § 17
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

Beslöts
att BIFALLA proposition nr.2

Ny lydelse

17 § SAMMANSÄTTNING
Förbundsmöte består av ombud utsedda av.

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.
Nr. 3

Justering av SBF:s stadga § 20, 24 0ch 25
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

Beslöts
att AVSLÅ proposition nr.3
Nr. 4

Revidering av beslutsansvar gällande SBF:s regler och bestämmelser
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

Beslöts

att BIFALLA proposition nr.4
”Årsmötet delegerar till styrelsen ansvar för utformning och tillämpning av SBF:s regler
och bestämmelser.”
Nr. 5

Arbetsordning för Valberedningen
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

Beslöts
att BIFALLA proposition nr.5
Valberedningen har ett mycket viktigt uppdrag. Valberedningen ska ge distriktens ombud
förslag om vilka som är bäst skickade att arbeta i förbundets styrelse på det sätt som
kommande verksamhet kräver. Valberedningen ska nominera kandidater så att
förutsättningarna för att förbundsstyrelsen i sin helhet arbetar bra är så goda som möjligt.
För att klara detta krävs att valberedningen
1

har goda kontakter med förbundsstyrelsen, arbetsgrupper, distrikt och föreningar
har goda kunskaper om vad de olika förtroendeposterna/uppdragen innebär samt vilka
krav/förväntningar det ställs på respektive kandidat.
Kunskap ska också finnas om förbundets uppsatta mål för mandatperioden.

2

håller sig informerad om hur uppdragen skötts av de tidigare valda, närvarofrekvens
vid möten och aktiviteter m.m. Det är viktigt att slentrianmässiga omval undviks.

3

bestämmer hur de under den kommande perioden ska följa verksamheten och hålla
sig informerad om förbundsstyrelsearbetet. Senast under februari ska valberedningen
kontakta förbundsordföranden som en start på sitt arbete. Förbundsstyrelsen ska
delges hur valberedningen tänker arbeta.
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Det är viktigt med en nära kontakt inom valberedningen samt att valberedningen har
goda kontakter med förbundsstyrelsen och SPF:s distrikt.
Valberedningen ska i rimlig omfattning delta under styrelsens möten. Samråd
angående närvaro på styrelsemöten ska ske med förbundsstyrelsens ordförande.
4

Nr. 6

valberedningen arbetar under sekretess och ska inte yppa vad som framkommer under
sitt arbete eller vad som uppfattats t.ex. under förbundsstyrelsemöten
Nominering till val
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

Beslöts
att BIFALLA proposition nr.6
Ändringen av stadgarna sker av 2 skäl:
Första skälet är demokrati. Om kandidater nomineras från golvet har mycket få ombud
tillfälle att diskutera kandidaten med sina styrelser. Det blir viktigt med genomtänkta
nomineringar.
Det andra skälet är att förhindra kupper.
25 § VALBEREDNINGEN
Valberedningen skall bestå av ordförande, två
övriga ledamöter samt en suppleant valda av
förbundsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara
lika fördelat mellan könen.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice
ordförande samt tillsätter sekreterare.
Valberedningen sammanträder när ordförande eller
minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast den 1 april skriftligen
fråga dem, vilkas mandatperiod går ut vid mötets
slut, om de är villiga att kandidera för den
kommande mandatperioden.
Senast den 1 maj skall valberedningen meddela
samtliga SDF samt informera medlemsföreningarna
vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.
Senast 1 juni får SDF och medlemsföreningar till
valberedningen avge förslag på personer för valen
under 21§, punkterna 11-14.
Senast tre veckor före förbundsmötet skall
valberedningen skriftligen delge samtliga
röstberättigade organisationer sitt förslag
beträffande varje val enligt 21§, punkterna 11-14,
samt meddela namnen på de kandidater som i
övrigt nominerats.

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa
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SDF och medlemsföreningar kan nominera
kandidater för val enligt 21§, punkterna 11-13
dock senast 7 dagar före årsmötet.
Nomineringen ska lämnas till valberedningen
som utan dröjsmål ska delge förbundsstyrelse
detta.

verksamheten inom förbundsstyrelsen.
Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt
21§, punkterna 11-14, skall valberedningen
meddela sitt förslag beträffande de val som skall
förekomma.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen
yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och
efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas
till förbundsstyrelsen.

§ 11

Nr. 1

MOTIONER

Priser i samband med ungdoms-SM
att gälla fr.o.m. säsongen 07/08

Beslöts
att BIFALLA motion nr.1
Badmintonsporten för en i viss mån tynande tillvaro jämfört med de stora lagidrotterna i
Sverige. För att få ungdomar att komma in i våra klubbar, trivas och inte minst stanna
kvar krävs många åtgärder, alltifrån rekryteringsarbete i skolorna till omväxlande och
roliga träningar och läger samt fina tävlingsarrangemang för både nybörjare och mer
elitinriktade ungdomar.
En sådan åtgärd är att vara generös med beröm och att alltid uppmärksamma de som gör
goda insatser vid tävlingar genom ett väl tilltaget prisbord. Det behöver inte vara dyra
racketar och väskor, en plakett räcker lång väg. I både små lokala tävlingar, större
regionala tävlingar och SGPU delas exempelvis 3:e pris ut till semifinalisterna för att
sporra och spelarna får tillsammans stå på prispallen och bli hyllade för sina
kämpainsatser.
Att komma på ett ungdoms-SM och få mäta sina krafter med landets bästa spelare i
respektive ålderklass borde naturligtvis vara minst lika uppmärksammat. Det är en stor
bedrift att ta sig till semifinal och kanske når man aldrig en lika stor framgång igen. Det
var därför förvånande och en stor besvikelse för många semifinalister när man inte ens
fick ett erkännande genom att stå på pallen tillsammans med finalisterna och än mindre
erhöll en plakett eller något annat minne för den fina insatsen. Förvisso förstod några
arrangörer vikten av det hela varför 3:e pristagarna fick blommor och en plats på pallen
men i exempelvis Auras arrangemang för U15 var detta inte fallet.
Ett av problemen är att SBF inte skickar pris för 3:e platsen utan överlåter det beslutet åt
arrangören. Det är inte acceptabelt tycker vi.

Förslag

SBF inrättar ett 3:e pris för semifinalister i samtliga ålderskategorier i ungdoms-SM med
start säsongen 2007/2008.

§ 12

ÅRSAVGIFT

Beslöts
att följande avgifter gäller för säsongen 07/08:
Föreningsavgift
Tävlingsinriktad förening (6 licenser eller fler föreg. säsong)
Liten tävlingsinriktad förening (högst 5 lic. föreg. säsong)
Motionsinriktad förening
Nyansluten förening
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1.500:1.000:500: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
Tävlingsannons i Spela badminton

600:400:150:480:- 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 Resultatrapport
Försenad inlämning fullständiga resultat

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

Svenska Cupen
Startavgift

Högst 1.000:-/lag

Misskött sammandrag
Misskött sammandrag, vägrar att vara arrangör

500:-

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:-

Serien div.1
Administrativ avgift om inte lag har domare med till sammandrag
2.000:75% av avgiften betalas ut till arrangören om denne kan ordna domare
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 ska
betalas till pg 58 33 98-3.
Spel utan tävlingslicens
Vid för sen betalning

dubbel licensavgift
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§ 13

VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Beslöts
att, enligt valberedningens förslag, välja Hans Lenkert, Nacka till förbundsordförande
tillika ordförande i förbundsstyrelsen, på ett år.

§ 14

VAL ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER

a) 3 ordinarie styrelseledamöter
Beslöts
att, enligt valberedningens förslag, omval av Göran Boström, Sollentuna och Kenneth
Nordh, Trelleborg till ordinarie styrelseledamöter på två år
att, efter omröstning mellan valberedningens förslag Örjan Fridner, Tallåsen och
Västergötlands förslag Tommy Hedlund, Åmål, välja Tommy Hedlund, Åmål
till ordinarie styrelseledamot på två år
b) fyllnadsval 1 ordinarie styrelseledamot
Beslöts
att, efter omröstning mellan valberedningens förslag Bengt Johansson, Karlskrona och
Hälsinglands förslag Örjan Fridner, Tallåsen, välja Bengt Johansson, Karlskrona till
ordinarie styrelseledamot på ett år
c) ekonomiansvarig
Beslöts
att av styrelsens ordinarie ledamöter utse Göran Boström till Ekonomiansvarig

§ 15

VAL AV TVÅ STYRELSESUPPLEANTER

Beslöts
att, efter omröstning mellan valberedningens förslag Ove Lindblom, Gällivare och Lars
Winnberg, Göteborg samt Norrbottens förslag Örjan Fridner, Tallåsen, välja Ove
Lindblom, Gällivare och Örjan Fridner Tallåsen till styrelsesuppleanter på ett år

§ 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

Beslöts
att, efter nomineringar välja valberedning, på ett år, enligt följande:
ordförande
Hans Hannlöv, Luleå
ledamot
Tina Hammar, Solna
ledamot
Steve Lödesjö, Eskilstuna
suppleant
Magnus Flink, Jönköping

§ 18

OMBUD TILL RIKSIDROTTSMÖTET

Beslöts
att hänskjuta frågan om val av ombud och personliga suppleanter till Riksidrottsmötet för
avgörande i styrelsen.
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§ 19

KUNGÖRELSEORGAN

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

§ 20

AVSLUTNING

SBF:s ordförande Hans Lenkert tackade mötesordförande Tommy Torstenson för utmärkt
ledning av årsmötet.
Hans Lenkert avtackade också Bo Lång och poängterade särskilt de värdefulla insatser
Bo gjort under de senaste årens turbulens i förbundet och där Bo fått utstå orättvis kritik
för sitt konsekventa arbete med sjösättningen av förbundets handlingsplan.
Årsmötet avslutades med en tyst minut som hyllning till två av svensk badmintons
ledarprofiler som lämnat oss under det gångna arbetsåret. Stig Kjellsson, Ulricehamn
ordförande i seriekommittén och Ulf Borgström, Jämjö, tidigare styrelseledamot,
Juniorkapten och Förbundskapten.

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Åhrberg
Jan Åhrberg

Tommy Torstensson
Tommy Torstenson
Kia Altemark
Kia Altemark
Amelie Propst
Amelie Propst
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