Årsmöte

Smålands bilsportsförbund 2014-02-15

§ 1. Mötets öppnande:
Vice ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i
Vrigstad och förklarade mötet öppnat.
Han lämnade därefter över ordet till ungdomsgruppen i Smålands BF.
Ungdomsgruppen består av Lina Leandersson Orrefors, Linda Söderström Växjö.
Lina berättade lite om vad som är på gång i Småland.
Ungdomarna kommer att åka ut till de klubbar som vill hålla grundläggande
funktionärskurser. Hoppas på att många hör av sig.
Årets föreläsare var Etikettdoktorn Mats Danielsson från Eksjö.
Han berättade lite om vem han är och höll därefter en mycket intressant föreläsning.
Niklas Berntsson ordförande i SBF:s ungdomsgrupp och adjungerad till bilstyrelsen
berättade lite om vad som händer i SBF.
Gert-Ove Pettersson fick ett resestipendium på 15 000kr av SBF som utdelades av
Niklas Berntsson.
§ 2. Upprop och fullmaktsgranskining:
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes.
Närvarande klubbar var 19 klubbar med sammanlagt 46 röster.
§ 3. Fastställande av röstlängd:
Årsmötet fastställde röstlängden efter upprop.
§ 4. Frågan om mötets behöriga utlysande:
Kallelse med brev till klubbarna 12 december, hemsidan 4 januari.
Verksamhetsberättelsen utsänd 10 februari.
Frågan om mötets behöriga utlysande var tillräcklig besvarandes med ett ja.
§ 5. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet:
Ordförande. Per-Gunnar Gustafsson, Tenhult
Vice ordförande: Roger Engström, Växjö
Sekreterare: Karin Leandersson, Orrefors
§ 6. Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera protokollet:
Kerstin Sundberg, Skillingaryd och Monica Lindström, Hestra
§ 7. Val av två (2) rösträknare:

Mike Lundström, Eriksmåla och Björn Faugstadmo, Jönköping.
§ 8. Behandling av Smålands Bilsportsförbunds 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.
§ 10. Revisorernas berättelse:
Thomas Jansson var på plats och läste upp deras berättelse.
Någon erinran kring den uppkom inte.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet:
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 12. Behandling av förslag från SBF:
Inkommen proposition angående ombud till förbundsmöte.
Ny ordalydelse: Vid val av ombud, i distrikt med fler än ett (1) ombud skall de
röstande och distrikten verka för att minst ett av de ombuden som väljs är under 30
år.
Bifalles av mötet.
§ 13. Behandling av inkomna motioner:
Motion angående A B bokstäverna på licenserna i Radiostyrd Bilsport.
Efter inkommen information kom styrelsen att ändra förslaget från återremiterad till
RB-utskottet till att stödja motionen.
Mötet biföll motionen efter att ha fått styrelsens förklaring till ändringens mening.
§ 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget:
Verksamhetsplanen för 2014 föredrogs av ordförande och mötet antog densamma
utan förslag till förändring.
Budgetförslaget för 2014 antogs utan invändningar.
§ 15. Val av ordförande för en tid av ett (1) år:
Avgående Connye Grönlund.
Valberedningen föreslår Roger Engström. Växjö.

Roger Engström valdes av mötet till ordförande för en tid av ett (1) år.
§ 16. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år:
Avgående:
David Lindström, Hestra
Thore Lax, Huskvarna
Roger Engström, Växjö
Valberedningens förslag:
David Lindström, Hestra
Thore Lax, Huskvarna
Connye Grönlund, Falkenberg
David Lindström och Thore Lax valdes för en tid av två (2) år.
Den tredje (3) platsen lämnades vakant. Mötet ville att det skulle vara en ungdom på
den tredje ledamötesplatsen, gav i uppdrag åt styrelsen och valberedningen att finna
det.
Connye Grönlund föreslogs av mötet till hedersordförande, vilket godkändes.
§ 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 Thomas Jansson,
Vetlanda.
Till suppleant föreslogs Ann Johansson, Oskarshamn.
Mötet antog valberedningens förslag.
§ 18. Val av erforderligt antal ombud till förbundsmötet för en tid av ett (1) år:
Valberedningens förslag är:
Roger Engström, Växjö.
Christer Landén, Ljungby.
Karin Leandersson, Orrefors.
Mötet antog valberedningens förslag.
§ 19. Val av suppleanter för ombuden för en tid av ett (1) år:
Valberedningens förslag är:
Peter Dahl, Strömsnäsbruk.
Thore Lax, Huskvarna.
David Lindström, Hestra.

Dessa i vald ordning. Mötet antog förslaget.
§ 20. Val av ombud till Smålands Idrottsförbund DF-möte 2013:
Valberedningens förslag är:
Pontus Mejving, Skillingaryd.
Sara Mejving, Skillingaryd.
Mötet antog valberedningens förslag.
§ 21. Val av ledamot i valberedningen för en tid av tre (3) år:
Jan Ragnarsson, Lessebo föreslog nyval av Kerstin Sundberg, Skillingaryd.
Mötet antog förslaget.
§ 22. Meddelande om tid och plats för Svenska Bilsportsförbundets rådsmöte:
Äger rum den 13 april i Sundsvall.
§ 23. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte:
Platsen för årsmötet kommer att vara i Vrigstad Värdshus.
Tidpunkten meddelas senare.
Styrelsen kommer arrangera årsmötet även 2015.
§ 24. Avslutande av årsmötet:
Per-Gunnar Gustafsson lämnade över till Roger Engström som tackade för väl
genomfört årsmöte.
Olle Westerlunds Kanna tilldelades Christer Landén för sitt jobb och engagemang i
Smålands Bilsportsförbund.
Allra sist avtackades Madelene Jacobsson för åren i valberedningen,
Sandra Tidman för åren i Folkracekommittén och Rolf Linde för sina år i Bil-O och
ETF.
Roger Engström avslutade sedan mötet och tackade för visat intresse.
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