FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL nr.1 2009
Kramsta Gästgård & Konferens, söndag 20 september 2009
§1

MÖTETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Mervi Karttunen öppnade SBF:s sjuttioandra ordinarie årsmöte:
”Tiden går fort när man har roligt och det tycker jag vi har nästan jämnt inom idrotten i
allmänhet och inom badminton i synnerhet. Min personliga reflektion är att styrelsen och
den centrala organisationen har arbetat hårt under det gångna året.
Vi har diskuterat, debatterat och utvecklat. Vi är inte perfekta, vi halkar i diket ibland
men vi reser oss snabbt eftersom vi delar vår gemensamma vision: Badminton,
kvalitetstid för alla , oavsett ålder och ambitionsnivå, genom hela livet. Vi vill att alla
skall vara med. Vi vet att du kan!
Vi ökar dialogen, vi utbildar, stimulerar och stöttar och vi uppmuntrar till
erfarenhetsutbyte mellan förbund, distrikt och föreningar för att få ytterligare fart på vår
sport i Sverige.
Vi siktar mot den internationella eliten och satsar friskt för att komma dit. Vi inser också
vikten av att öka vår närvaro både inom Badminton Europe och Badminton World
Federation. Vi kan påverka såväl i Sverige genom RF och SOK som internationellt.
Vi som har kört skutan under det gångna året, har gjort det med stor energi och kraft. Vi
tycker att vi har kommit en bit på vår utvecklingstrappa enligt de diskussioner och beslut
som togs på förra stämman. Nu är det dags för bokslut och bedömning samt beslut om
strategierna inför kommande perioder.
Härmed öppnar jag förbundsmötet 2009.
Varmt välkomna.”

§2

UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Efter upprop och fullmaktsgranskning upptog röstlängden följande:
Föreningar samt distrikt
Blekinge
Bohuslän/Dal
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Göteborg
Halland
Hälsingland
Jämtland/Härjedalen
Mellansvenska
Norrbotten
Skåne
Småland
Stockholm
Uppland
Uppsala KFUM
Uppsala Vintage
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västernorrland
totalt

§3

Antal röster
Ej representerat
Ej representerat
Ej representerat
Ej representerat
Ej representerat
20
8
6
2
Ej representerat
7
10
10
20
5
1
1
Ej representerat
8
10
6
114

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Beslöts
att fastställa den presenterade föredragningslistan.
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enligt röstlängd
4
12
13
6
3
22
8
6
2
27
7
39
21
25
5
1
1
7
8
16
6
239

§4

UTLYSANDE

Efter redogörelse från Jan Åhrberg förklarades årsmötet behörigt utlyst genom
information i Svenska Badmintonförbundets officiella organ www.badminton.nu ,
2 juni 2009.

§5

MÖTESORDFÖRANDE

Beslöts
att välja Tommy Torstenson till ordförande för årsmötet.

§6

MÖTESSEKRETERARE

Beslöts
att välja Jan Åhrberg till sekreterare för årsmötet.
(ett jubileum då detta är det 30:e årsmötet i följd Jan är mötessekreterare)

§7

JUSTERARE

Beslöts
att välja Bengt Sörlin och Kia Altemark till justerare att jämte mötesordförande justera
protokollet.
att välja justerarna till rösträknare.

§8

ÅRSREDOVISNING inkl. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Beslöts
att godkänna verksamhetsberättelsen tiden 1 juli 2008-30 juni 2009
att godkänna Årsredovisning 1 juli 2008-30 juni 2009
att fastställa Resultat- och Balansräkningen för tiden 1 juli 2008-30 juni 2009
Mötesordförande Tommy Torstenson läste upp revisorernas berättelse undertecknad av
SBF:s revisor Magnus Thorling, Vallentuna.

§9

ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN

Beslöts
att enligt revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar, 1 juli 2008-30 juni 2009.

§ 10

VERKSAMHETSINRIKTNING

Beslöts
att godkänna den presenterade verksamhetsinriktningen för 2009-2013.

§ 11

PROPOSITIONER OCH MOTIONER

Mötesordförande redogjorde för mötet i vilken ordning ärendena bör behandlas och
bakgrunden till detta.
Årsmötet godkände den presenterade tågordningen.

Motion nr.2 2009
Smålands Badmintonförbund ang. Föreningsutveckling
Beslöts
att AVSLÅ motion nr.2 2009.
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motionen anses besvarad i och med godkännandet av Verksamhetsinriktning 2009-2013
(se §10)

Proposition nr.1 2009

Ändring av SBF:s stadga §§ 29 och 35
att gälla fr.o.m. säsongen 09/10

Beslöts
att BIFALLA proposition nr.1.
29 § Revisorer och revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av en auktoriserad revisor
eller godkänd revisor med revisorsexamen. RF har rätt att, efter anmälan till förbundet, utse
ytterligare en auktoriserad revisor.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar skall senast den 1 augusti överlämnas till
revisorerna. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 augusti.
Revisorn skall samtidigt tillställa RF en kopia av originalhandlingen av årsbokslutet,
revisionsberättelse och revisionsrapport.
35 § Revisorer och revision
SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor. DF har rätt att ,
efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF. SDF skall årligen till DF inlämna
verksamhetsberättelse med årsredovisning/ årsbokslut samt revisionsberättelse och
revisionsrapport.
Omfattar badmintondistrikt flera DF skall det DF där SDF har sin hemort utse revisor.

Proposition nr.2 2009

Ändring av mall SDF:s stadga §§ 15 och 12
att gälla fr.o.m. säsongen 09/10

Beslöts
att BIFALLA proposition nr.2.
15§ Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.
SDF-styrelsen består av ordförande samt minst två övriga ledamöter valda enligt 12§ punkt 10.
SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter
kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt,
kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant
beslut skall anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.
12§ Ärenden vid SDF-mötet
punkt 10
Val av minst två övriga styrelseledamöter för en tid av två år, renligt följande:
• udda år: ekonomiansvarig
• jämna år: sekreterare

Proposition nr.3 2009

Ändring av SBF:s stadga § 28
att gälla fr.o.m. säsongen 09/10

Beslöts
att BIFALLA proposition nr.3.
28§ Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.
Styrelsen överlåter, enligt RF:s stadgar 14 kap 8§ fjärde stycket, sin bestraffningsrätt
till Arbetsgruppen Nationell Badmintons (AGNB) beslutskommitté.
Regelkommittén är överklagandeinstans, och därmed sista instans, för ärenden enligt RF:s kapitel
14 och kapitel 15,2.
AGNB:s beslutskommitté och Regelkommittén utses av styrelsen och består , var för sig, av
ordförande och minst fyra ledamöter.
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AGNB:s beslutskommitté och Regelkommittén är beslutsför med tre medlemmar närvarande.

Motion nr.1 2009
Spårvägens Badmintonförening ang. sanktionsavgifter för SM-tävlingar
Beslöts
att AVSLÅ motion nr.1 2009.
att bifalla styrelsens förslag att vid det extra årsmötet, februari 2010, ta upp förbundets
övergripande avgiftspolicy.

Motion nr.3 2009
Smålands Badmintonförbund ang. Landslagsverksamhet för ungdomar upp
till skolår 9
Beslöts
att AVSLÅ motion nr.3 2009.

Proposition nr.4 2009

Ändring av föreningsavgifter

Styrelsen drar tillbaka proposition nr.4 2009
Vilket innebär att föreningarnas årsavgift är oförändrad:
1 500 kr
6 licenser eller fler föregående säsong
1 000 kr
5 licenser eller färre
500 kr
inga licenser
Första säsongen är avgiftsfri
Beslöts
att härmed är avgiftsbilagan behandlad.

§ 12

VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Beslöts
att, enligt valberedningens förslag, välja Mervi Karttunen, Göteborg till
förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, på ett år.
Beslutet var enhälligt.

§ 13

VAL AV 3 ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER

Beslöts
att, enligt valberedningens förslag, omval av Tommy Hedlund, Åmål och Kenneth
Nordh, Trelleborg, samt nyval av Ninnie Broberg, Upplands Väsby till ordinarie
styrelseledamöter på två år
att av styrelsens ordinarie ledamöter utse Örjan Fridner till områdesansvarig – Ekonomi.

§ 14

VAL AV TVÅ STYRELSESUPPLEANTER

Beslöts
att, enligt valberedningens förslag, välja Gunnar Hagelin, Östersund och Gustav
Lindström, Stockholm till styrelsesuppleanter på ett år.

§ 15

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.

4 (5)

§ 16

VAL AV VALBEREDNING

Vid föregående dags verksamhetskonferens utsågs en nomineringssamordnare där
uppdraget var att ta fram kandidater till valberedningen efter diskussioner med ombuden.
Beslöts
att, enligt nomineringssamordnarens förslag, välja valberedning, på ett år, enligt följande:
sammankallande
Hans Hannlöv, Luleå
ledamot
Christer Håkansson, Karlskrona
ledamot
Johanna Persson, Göteborg
suppleant
Niclas Eriksson, Uppsala

§ 17

OMBUD TILL RIKSIDROTTSMÖTET

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

§ 18

KUNGÖRELSEORGAN

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

§ 19

AVSLUTNING

Förbundsordförande Mervi Karttunen tackade samtliga deltagare i årsmöteshelgen för det
konstruktiva arbete som skett under helgen och som också fortsatt det positiva
samarbetsklimat som råder i organisationen sedan ett år tillbaka.

§ 20

AVTACKNING

SBF:s ordförande Mervi Karttunen tackade särskilt:
Styrelseledamoten Göran Boström, ekonomiansvarig 2005-2009, erhöll förbundets
Coronaskål.
Styrelsesuppleanten Ove Lindblom, styrelsesuppleant 2006-2009, erhöll förbundets
Coronaskål.
Förbundsmötesordförande Tommy Torstenson för, som vanligt, utmärkt ledning av
årsmötet.
Ordförande i Hälsinglands Badmintonförbund Jan-Erik Sandin, för en utmärkt
arrangerad årsmöteshelg på det natursköna Kramsta Gästgård & Konferens.

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Åhrberg
Jan Åhrberg

Tommy Torstenson
Tommy Torstenson
Bengt Sörlin
Bengt Sörlin
Kia Altemark
Kia Altemark
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