FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL nr.1 2010
Extra årsmöte
Quality Hotel Arlandastad, lördag 27 februari 2010

§1

MÖTETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Mervi Karttunen öppnade ett av styrelsen utlyst extra årsmöte för att behandla
ärendena serieutveckling (Elitserien), tävlings-/serieutredningen och distriktsbidrag-serieavgifter.
_____________________________________________________________________________________

§2

UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

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

Antal röster
4
10
ej representerat
ej representerat
ej representerat
10
1
8
6
ej representerat
ej representerat
7
10
1
10
20
1
1
6
1
7
8
10
ej representerat
114

Beslöts
att fastställa röstlängden med totalt 114 röster.

§3

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Beslöts
att fastställa den presenterade föredragningslistan.
_____________________________________________________________________________________
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§4

UTLYSANDE

Magnus Fantenberg informerade om inbjudan till det extra årsmötet på www.badminton.nu (Svenska
Badmintonförbundets officiella organ) samt via e-post till distrikten. Förvarning om möte har även gjorts
vid ordinarie årsmötet i september 2009. Efter denna upplysning förklarades årsmötet behörigt utlyst.
_____________________________________________________________________________________

§5

MÖTESORDFÖRANDE

Beslöts
att välja Tommy Torstenson till ordförande för årsmötet.

______________________________________________________________________________
§6

MÖTESSEKRETERARE

Beslöts
att välja Kia Altemark till sekreterare för det extra årsmötet.
_____________________________________________________________________________________

§7

JUSTERARE

Beslöts
att välja Jan-Erik Sandin och Magnus Flink till justerare att jämte mötesordförande justera
protokollet.
att välja justerarna till rösträknare.
_____________________________________________________________________________________

§8

SERIEUTVECKLING INKLUSIVE FÖRSLAG TILL TEST FÖR
ELITSERIEN 2010/11

Styrelsens förslag till inriktningsbeslut för serieutveckling:
1. Seriesystemet ska börja gälla från säsongen 2011/2012
2. Syftet ska vara att öka antalet lag i hela seriesystemet.
a) Antalet delmatcher ska vara färre än dagens och en match ska kunna genomföras med minst fyra
spelare.
b) Elitserien ska bestå av åtta lag och Superettan ska ersättas av en bredare nivå – division 1.
c) Division 1 ska bestå av fler än två serier enligt en geografisk modell som spelas kontinuerligt under
hela säsongen för att främja hela landets badmintonutveckling.
3. Förslaget ska främja såväl publikintresse som massmedia
a) En match ska ha en genomsnittlig matchtid på två timmar.
b) Delmatcherna ska spelas i en följd utan avbrott.
c) Möjlighet ska ges till flexibel spelordning.
d) Alla delmatcher ska spelas.
e) Elitserien ska spelas med hänsyn till såväl den internationella som den nationella tävlingskalendern,
för att de bästa spelarna ska ha möjlighet att delta.
f) Upp-/nedflyttning ska ske genom kvalspel i alla serier.

Styrelsens förslag till test i Elitserien
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1. Elitserien ska bestå av åtta lag.
2. Sju delmatcher ska spelas.
a. 2xHS, 2xDS, HD, DD, XD eller
b. 2xHS, DS, HD, DD, 2xXD
3. Fri laguppställning gäller vilket innebär att en match kan genomföras med två herr- och två
damspelare.
4. Ett reseutjämningssystem införs som innebär att alla elitserielag lägger 8 000 SEK utöver

anmälningsavgiften i en reseutjämningspott, 64 000 SEK. 36 000 SEK går Badminton Sweden in
med. Det innebär totalt 100 000 SEK som fördelas i reseutjämning.
Magnus Fantenberg gav en bakgrund till styrelsens lagda förslag till serieutveckling. En utredning om
tävlings- och serieutveckling startades 2008 ur vilken en separat utredning om elitserien bröts ut kallat
Projekt Uppdrag Elitserien. Denna expertgrupp lämnade ett förslag till styrelsen i december 2009 vilket
inte helt var i enlighet med styrelsens ambition av utveckling av hela seriesystemet.
Styrelsen föreslår ett inriktningsbeslut i syfte att finna en utveckling av hela seriesystemet där så många
som möjligt kan delta i seriespel och att alla ska ha möjlighet att ta sig till elitserien. Ett nytt seriesystem
ska gälla från säsongen 2011/2012 som syftar till att öka antal lag i hela seriesystemet samt främja både
publikintresse och massmedia.
Förslaget kompletteras med att genomföra ett test i Elitserien säsongen 2010/11.
Peter Propst framförde Föreningen Elitseriens (FSE) syn på inriktningsförslaget samt förslag till test i
Elitserien. Inriktningsförslaget kan accepteras med undantag för minskning av antal delmatcher och
minimitrupp på fyra spelare. I förslaget till Elitserietest har FSE annan syn på vilka kategorier som ska
ingå i de 7 delmatcherna, på fri laguppställning och den anser att Badminton Swedens del i
reseutjämningspotten är för låg. FSE önskar att styrelsen i sitt arbete med att ta fram nytt förslag till
seriesystem och utvärdering av testet av Elitserien gör detta i samråd med FSE.
Stefan Sjöö, Upplands BF, framförde att Uppdrag Elitseriens slutsats var att publik och media är
prioriterade målgrupper i arbetet med att utveckla Elitserien. Lagspel drar publiks och medias intresse mer
än individuellt tävlande. Serierna på övriga nivåer har dock andra värdegrunder.
Magnus Flink, Smålands BF, framförde att minskning av antal spelare i ett lag till 2 damer och 2 herrar
påverkar klubbkänslan negativt och att herrarna i klubben får färre tillfällen att delta i seriespel (antal
herrar i klubben är större än antal damer). Smålands BF yrkar på avslag under Inriktningsbeslut punkt 2,
”Antalet delmatcher ska vara färre än dagens och en mach ska kunna genomföras med minst fyra spelare”.
Gustav Lindström, styrelsen, framförde att styrelsens förslag syftar till att på sikt öppna upp för att fler lag
ska kunna delta i serieverksamheten genom att ta bort hinder som finns idag gällande geografi, antal
delmatcher och kostnaden att hålla en stor trupp.
Mats Tibbelin, Stockholms BF, framförde att det kan bli tufft för spelarna vid fri laguppställning då risk
finns att spelarna måste spela många matcher. Mats yrkar på avslag av Förslag till test i Elitserien, punkt
3, ”Fri laguppställning”.
Christer Andersson, Skogås BK, yrkade på tillägg under Förslag till test i Elitserien, med punkt 2 c)
”2xHS, DS, 2xHD, DD, 1 MD
Mervi Karttunen sammanfattade diskussionerna med att det föreligger olika visioner vad gäller styrelsens
resonemang och för dem som har annan uppfattning. Styrelsen önskar lägga fram en möjlig väg till en
framtida förbättring av seriesystemet men kanske den idag är för djärv?
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Det extra årsmötet gick till beslut om styrelsens inriktningsbeslut för hela serieverksamheten med
komplettering av Smålands yrkande om borttagande av punkt 2a. ”antalet delmatcher ska vara färre än
dagens och en match ska kunna genomföras med minst fyra spelare”.

Beslöts
att bifalla styrelsens förslag till inriktningsbeslut med undantag av punkt 2 a med röstsiffrorna 65-48 för
Smålands yrkande samt att styrelsen ges i uppdrag att ta fram ett konkret förslag till det ordinarie årsmötet
2010.
Det extra årsmötet gick till beslut om styrelsens förslag till test för Elitserien 2010/11 med komplettering
av Skogås BMK:s yrkande om tillägg av punkt 2c. ”2xHS, DS, 2xHD, DD, 1MD”.
Beslöts
att bifalla styrelsens förslag till test i Elitserien 2010 punkterna 1 och 4
att bifalla Skogås BK:s förslag punkt 2 c. med röstsiffrorna 54-48.
att punkt 3 ”fri laguppställning” faller i och med att punkt 2c antagits.
att styrelsen ges i uppdrag att utvärdera testet och inför säsongen 2011/12 ta beslut om hur en fortsättning
ska ske.

§9

TÄVLINGS- OCH SERIEUTREDNINGEN

Styrelsens förslag om tävlings- och serieutveckling:
Medlem i en förening
Förslag:
• Fr o m 2010/11 ska alla som deltar i en sanktionerad tävling, oavsett nivå och klass, vara medlem i en
badmintonförening.
Nybörjartävlingar för ungdomar och seniorer
Förslag:
• Uppdra till Badminton Sweden att ta fram exempel på hur nybörjartävlingar kan genomföras.
Ungdoms- och seniortävlingar (inte nybörjartävlingar)
Förslag:
• Uppdra till Badminton Sweden att definiera Badminton Sweden-arrangemang, sanktionerade tävlingar
och övriga tävlingar
• Badminton Swedens rankingsystem ska ligga till grund för klassindelning för deltagande i sanktionerade
tävlingar. Detta ska gälla senast 2011/12
• Badminton Swedens tävlingsadministrativa system ska användas för alla Badminton Swedenarrangemang fr o m 2010/11
• Badminton Swedens tävlingsadministrativa system ska användas för alla Badminton Swedenarrangemang och sanktionerade tävlingar fr o m 2011/12
• Uppdra till Badminton Sweden att ta fram en enkel tävlingsledarmanual som kan börja användas till
säsongen 2010/11
• Uppdra till Badminton Sweden att i tävlingsledarmanualen definiera krav på t ex tävlingsledare,
funktionärer, rapportering, utvärdering mm
• Osanktionerade tävlingar inte ska ges utrymme i tävlingskalendern och att de inte heller har rätt till
Badminton Swedens tävlings-, domar- och bestraffningsorganisation.
Nationella serier (div 1 – div 5 samt ungdomsserier)
Förslag:
• Att seriestruktur, lagsammansättning, delmatcher mm följer förslaget om serieutveckling (särskilt
förslag).
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• Att uppdra till Badminton Sweden att undersöka möjligheterna, och ge förslag till, att erbjuda ungdomar
och juniorer tävlingar i serieform.
SGPU
Förslag:
• Att ett slutspel införs fr o m säsongen 2010/11 i klasserna U13, U15, U17 och U19.Utformningen av
slutspelet ansvarar Badminton Sweden för.
• Att uppdra till Badminton Sweden att se över möjligheten att ytterligare en (1) tävling under säsongen
spelas för de bäst rankade spelarna, t ex den sista tävlingen på hösten. Detta ska ske i klasserna U13, U15,
U17 och U19. Utformningen av tävlingen ansvarar Badminton Sweden för.
• Att uppdra till Badminton Sweden att skapa ett koncept för SGPU-touren som kan användas fr o m
säsongen 2011/12.
SGP
Förslag:
• Att ett slutspel införs fr o m säsongen 2010/11 i SGP. Utformningen av slutspelet ansvarar Badminton
Sweden för.
• Att uppdra till Badminton Sweden att se över möjligheten att ytterligare en (1) tävling under säsongen
spelas för de bäst rankade spelarna, t ex den sista tävlingen på hösten. Utformningen av tävlingen ansvarar
Badminton Sweden för.
• Att uppdra till Badminton Sweden att skapa ett koncept för SGP-touren som kan användas fr o m
säsongen 2011/12.
Veterantävlingar
Förslag:
• Att uppdra till Badminton Sweden, tillsammans med den veteranorganisation som finns idag, undersöka
och utveckla tävlandet (såväl för befintliga utövare som nya) för veteraner.
Senior-SM
Förslag:
• Att Badminton Swedens rankingsystem ska ligga till grund för deltagande i SM. Detta ska gälla fr o m
säsongen 2010/11.
• Att uppdra till Badminton Sweden att under 2010/11 skapa och färdigställa ett koncept för SM som kan
börja användas till säsongen 2011/12.
Ungdoms-SM (U13, 15, 17, 19)
Förslag:
• Att Badminton Swedens rankingsystem ska ligga till grund för deltagande i SM. Detta ska gälla fr o m
säsongen 2010/11.
• Att uppdra till Badminton Sweden att under 2010/11 skapa och färdigställa ett koncept för SM som kan
börja användas till säsongen 2011/12.
Domare
Förslag:
• Att uppdra till Badminton Sweden att ta fram ett klubbdomarmaterial (alternativt anpassa befintligt
material) som möjliggör för klubbarna att i egen regi, inkluderat kursledare, genomföra
klubbdomarutbildningar. Materialet ska vara klart för användning inför säsongen 2010/11
• Att uppdra till Badminton Sweden att skapa en organisation som möjliggör klubbdomare.
Avslutning
Förslag:
• Att uppdra till Badminton Sweden att ta skapa ett forum där tävlingsfrågor diskuteras och beslutas i
enlighet med ovan resonemang
Gustav Lindström, styrelsen, redogjorde för styrelsens syfte att kanalisera inkomna förslag från
badmintonsverige för att öka antalet utövare och lyfta spelarnivåerna. Styrelsen har erhållit förslag från
AGNB:s tävlings- och serieutredning som arbetat sedan hösten 2008.
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Magnus Flink, Smålands BF, yrkade avslag på förslaget om införande av slutspel och ytterligare en
tävling i SGPU (de två första punktsatserna).
Mats Tibbelin, Stockholms BF, yrkade på att sista meningen under rubriken Domare ska tas bort.
Magnus Flink, Smålands BF, yrkade att ett tillägg av texten ”under förutsättning att det finns ett
tävlingsadministrativt system” görs på de ställen där det tävlingsadministrativa systemet nämns.
Det extra årsmötet gick till beslut om styrelsens förslag om beslut angående tävlings- och serieutredningen
tillsammans med Smålands yrkande samt tillägg av text och Stockholms yrkande om borttagning av
mening.
Beslöts
att bifalla Smålands yrkande om avslag på införande av slutspel och ytterligare en tävling i SGPU med
röstetalet 57-50
att bifalla Stockholms yrkande om borttagning av meningen ”att uppdra till Badminton Sweden att skapa
en organisation som möjliggör klubbdomare” under rubriken Domare
att bifalla Smålands yrkande om tillägg av texten ”under förutsättning att det finns ett
tävlingsadministrativt system” under rubriken Ungdoms- och seniortävlingar
att i övrigt bifalla Styrelsens förslag om tävlings- och serieutveckling

§ 10

DISTRIKTSBIDRAG - SANKTIONSAVGIFTER

Styrelsen lämnade en rapport angående möjlighet att byta distriktsbidrag mot sanktionsavgifter. Med det
avses att respektive distrikt behåller sanktionsavgifterna för de turneringar som spelas i distriktet mot att
Badminton Sweden inte betalar ut något distriktsbidrag.
Årsmötet uppskattade underlaget och gav ett bra betyg för konsekvensbeskrivningen och är överens med
styrelsen att det är för tidigt att fatta beslut i frågan.
Beslöts
att ta emot och godkänna rapporten samt att lägga den till handlingarna.

§ 11

AVSLUTNING

Förbundsordförande Mervi Karttunen tackade för det engagemang mötesdeltagarna visat och den vilja att i
bästa samförstånd påverka möjligheterna att lyfta badmintonutvecklingen. Tommy Torstenson tackades
också för sin utmärkta ledning av dagens extra årsmöte.

Vid protokollet:

Justeras:

Kia Altemark, mötessekreterare

Tommy Torstenson, mötesordförande

Magnus Flink, justeringsman

Jan-Erik Sandin, justeringsman
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