Årsmöte
Smålands Bilsportförbund 2010-02-27
§ 1. Mötets öppnande:
Mötet förklaras öppnat av ordförande Ann Johansson. Hon hälsade oss
välkomna till årsmötet i Hultsfred.
Årets föreläsare: Bengt Johansson, Vimmerby som berättade lite om kommunen och
dess tillkomst.
Monica Möller från SBF hade en presentation angående förbundets tankar vad gäller
LOK stödet och utbildningar.
Olle Westerlunds kanna tilldelades Hans Karlsson Ljungby för hans stora arbete
inom främst rally (SSR).
§2. Upprop och fullmaktsgranskning:
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes.
18 klubbar närvarande med sammanlagt 49 röster.
§ 3. Fastställande av röstlängd:
Årsmötet fastställde röstlängden efter upprop.
§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande:
På hemsidan 29 november, kallelse per brev 16 december och på SBF:s hemsida 2
februari. Verksamhetsberättelsen utsänd 10 februari.
Frågan om mötets behöriga utlysande ställdes och frågan besvarades med ett
enhälligt ja.
§ 5. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet:
Ordförande: Kjell Fransson, Hultsfred.
Vice ordförande: Ann Johansson, Oskarshamn.
Sekreterare: Madeleine Jakobsson, Målilla.
§ 6. Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera protokollet:
Annelie Möller, Lammhult och Bodil Adolfsson, Nässjö.
§ 7. Val av två (2) rösträknare:
P-O Leandersson, Kalmar och Kjell Tidman, Oskarshamn.
§ 8. Behandling av Smålands Bilsportförbunds styrelses
verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande och mötet godkände innehållet
utan anmärkning.

§ 9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse:
Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och den godkändes i sin helhet utan
anmärkning. Christer Landén förklarade vårt resultat.
§ 10. Revisorernas berättelse:
Ingen av revisorerna fanns på plats så ordföranden läste upp deras berättelse.
Någon erinran kring den inkom inte.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet:
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 12. Behandling av förslag från SBF:
Årsmötet beslutade att följa de av Smålands Bilsportförbunds styrelse tillstyrkta
förslagen.
§ 13. Behandling av inkomna motioner:
Motion fanns om stadgeändring för distriktet på grund av att RF har ändrat sina
stadgar gällande revision och en paragraf med nummerändring i SBF.
Mötet godkände båda ändringarna.
§ 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget:
Verksamhetsplanen för 2010 föredrogs av ordföranden och mötet antog den
samma utan förslag till ändringar.
Budgetförslaget för -10 antogs utan invändningar.
§ 15. Val av ordförande för en tid av ett (1) år:
Avgående Ann Johansson.
Valberedningen föreslår val på Connye Grönlund, Skillingaryd
Connye Grönlund valdes av mötet till ordförande på ett (1) år.
Avgående ordförande Ann Johansson, Oskarshamn föreslogs till hedersordförande.
Mötet antog detta.
§ 16. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år:
Avgående:
David Lindström, Skillingaryd.
Roger Engström, Växjö.
Connye Grönlund, Skillingaryd.
Valberedningens förslag:
Omval på Roger Engström, Växjö.
Omval på David Lindström, Skillingaryd.
Nyval på Thore Lax, Tenhult.
Dessa 3 valdes av mötet till ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.

§ 17 . Val av två (2) revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett (1) år:
Avgående:
Rolf Jonsson, Jönköping.
Thomas Jansson, Vetlanda.
Valberedningen föreslog omval av Rolf Jonsson, Jönköping och omval av Thomas
Jansson, Vetlanda.
Till suppleant föreslogs Monica Bogren, Kalmar.
Mötet antog valberedningens förslag.
§ 18. Val av erforderligt antal ombud/rådsdelegater till förbundsmötet för en tid
av ett (1) år:
Valberedningens förslag är:
Connye Grönlund, Skillingaryd.
Christer Landén, Ljungby.
Madeleine Jakobsson, Målilla.
Mötet antog valberedningens förslag.
§19. Val av suppleanter för ombuden/rådsdelegaterna för en tid av ett (1) år:
Valberedningens förslag är:
Roger Engström, Växjö.
David Lindström, Skillingaryd
Kian Andersson, Gislaved.
Dessa i vald ordning. Mötet antog detta förslag.
§ 20. Val av ombud till Smålands Idrottsförbunds DF-möte 2010:
Christer Landén, Ljungby.
Connye Grönlund, Skillingaryd.
Mötet antog valberedningens förslag.
§ 21. Val av ledamot i valberedningen för en tid av tre (3) år:
Juridiska kommittén föreslog Sven Cesar Nässjö som omvaldes för en tid av tre (3)
år.
§ 22. Meddelande av tid och plats för Sveriges Bilsportförbunds rådsmöte:
Äger rum den 11 april 2010 i Visby, Gotland.
§ 23. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte:
Årsmöte -2011 kommer att vara antingen vecka 7 eller vecka 8. Återkommer med
datum när Fia tagit beslut om rally-VM 2011 vilket skall ske under mars månad.
Skillingaryd motorklubb önskade att stå som värd för årsmötet nästkommande år
vilket antogs av mötet.

§ 24. Avslutning:
Kjell Fransson avslutade årsmötet och tackade för förtroendet.
Christer Landén tackade Ann Johansson med en liten gåva för de år som hon har
varit aktiv i Smålands Bilsportförbunds styrelse.
…………………………………………. …………………………………………………
Ordförande/ Kjell Fransson
Sekreterare/ Madeleine Jakobsson

…………………………………………. …………………………………………………
Justerare/ Annelie Möller
Justerare/ Bodil Adolfsson

