Årsmöte
Smålands Bilsportförbund 2022-02-12

§ 1. Mötets öppnade:
Ordförande Mats Bergman hälsar närvarande välkomna till årsmötet som genomfördes digitalt.
Styrelsen var samlad i Vrigstad och förklarar mötet öppnat.
Man inleder med parentation för Jan Ragnarsson, som var ordförande i Småland under 90-talet.
Sandra Nyström från centrala ungdomsgruppen i SBF, inleder med en presentation från
ungdomsgruppen. Sandra har jobbat två år i gruppen och kommer från västra ungdomsgrupp. Där
man jobbar på att få i gång ungdomsverksamheten i Sverige. När Sandra började jobba i
ungdomsgruppen fanns det tre distrikt som hade ungdomsgrupper Västra, södra och Småland, som
man har haft bra samarbete med, mellan dessa distrikt. Man har haft olika sammankomster med
aktiviteter för ungdomar, den största var i Jönköping där 20 st ungdomar från varje distrikt var
anmälda, man börjar komma i gång med ungdomsverksamhet i dom andra distrikten och Sandra
hoppas på en bra framtid.
Vi tackar Sandra för en bra presentation från ungdomsgruppen.
Roger Engström från FS framför en presentation från SBF. Han berättar hur man har olika projekt på
gång som man jobbar aktivt på. Han informerar att man jobbar mycket på framtiden, dels den
digitala utbildningen, dels utbildningar. Man har även köpt in en vagn till E-sporten som rullar runt i
Sverige.
Förbundsmötet kommer att äga rum den 10/4 2022 på SAS Radison Arlanda.
Vi tackar Roger för en bra presentation.
§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning:
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes.
Närvarande var 18 klubbar med sammanlagt 35 röster.
§ 3. Fastställande av röstlängd:
Årsmötet fastställde röstlängden enligt upprop.
§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande:
Kallelse per mejl till klubbarna 13 december.
Verksamhetsberättelsen utsänd den 1 februari.
Frågan om mötets behöriga utlysningar var tillräcklig besvarades med ja.
§ 5. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet:
Ordförande:
Roger Engström, Växjö
Vice ordförande: Mats Bergman, Vaggeryd
Sekreterare:
Ann-Marie Nottemark, Tenhult

§ 6. Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera protokollet:
Pia Thulin, Hillerstorp
Hans Karlsson, Lagan

§ 7. Val av två (2) rösträknare:
Pia Thulin, Hillerstorp
Hans Karlsson, Lagan

§ 8. Behandling av Smålands Bilsportförbunds styrelses Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande, Ungdomsgruppen en rättning av Moa Roos
Nykvist efternamn, där fel efternamn hamnat i verksamhetsberättelsen.
§ 9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse:
Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och den godkändes i sin helhet utan anmärkning.
§ 10. Revisonernas berättelse:
Man har granskat årsredovisningen och den löpande bokföringen samt styrelsen förvaltning under
2021.
Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och får anses ge en rättvisande bild av
Smålands Bilsportförbunds resultat och ekonomiska ställning. Revisorerna tillstyrker att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för 2021.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 12. Behandling av propositioner från SBF:
Styrelsen föreslog årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag att tillstyrka propositionen.
§ 13. Behandling av inkomna motioner:
Inga motioner var inkomna.
§ 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget:
Verksamhetsplanen för 2022 föredrogs av ordförande och mötet antog densamma utan förslag till
förändringar.
Budgetförslaget för 2022 antogs utan invändningar.

§ 15. Val av ordförande för en tid av ett (1) år:
Valberedningen föreslog Mats Bergman, Vaggeryd.
Mats Bergman 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.
Omval:
Beatrice Ågren Karlsson, Hultsfred
David Lindström, Hestra.
Nyval:
Kian Andersson, Gislaved.
Valdes för en tid av två (2) år.

§ 17. Val av två (2) revisorer samt revision suppleant för en tid av ett (1) år
Avgående:
Thomas Jansson, Vetlanda och Ann Johansson, Oskarshamn.
Omval: Thomas Jansson.
Nyval: Peter Dahl.
Till suppleant föreslogs Stefan Stigemyr, Skillingaryd
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§ 18. Val av erforderligt antal ombud för förbundsmötet för en tid av ett (1) år.
Valberedningens förslag är:
Mats Bergman, Vaggeryd.
Ann-Marie Nottemark, Tenhult.
David Lindström, Hestra.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§ 19. Val av suppleanter för ombud för en tid av ett (1) år.
Valberedningens förslag är:
Anders Johansson, Ingelstad.
Anneli Thylen Westerberg, Vetlanda.
Beatrice Ågren Karlsson, Hultsfred.
Dessa i vald ordning. Mötet beslutade enligt förslaget.
§ 20. Val av ombud till RF-Sisus idrottsforum 2021 i Växjö.

Anders Johansson Ingelstad.
Beatrice Ågren Karlsson, Hultsfred.

§ 21. Val av ledarmöte i valberedningen för en tid av tre (3) år.
Avgående:
Jimmy Tykesson, Traryd
Nyval:
Thony Bergström, Tenhult
§ 22. Meddelande om tid och plats för Svenska Bilsportförbundets förbundsmöte:
Äger rum den 10 april, på SAS Radison, Arlanda
§ 23. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte:
Styrelsen fick i uppdrag att utse tid och plats för nästa års årsmöte. 11 februari Vrigstad.
§ 24. Avslutande av årsmötet:
Roger Engström lämnar över till Mats Bergman som tackar för väl genomfört årsmöte.
Vi har några som avgår, dessa kommer att bli inbjudna till nästa års årsmötesfest, för att bli
avtackade.
Olle Westerlunds kanna delades inte ut detta år då mycket av verksamheten varit inställd.
Mats Bergman avslutar sedan mötet och tackar för visat intresse.

……………………………………………..
Ordförande/ Roger Engström

……………………………………………….
Sekreterare/ Ann-Marie Nottemark

……………………………………………
Justerare/ Pia Thulin

………………………………………………..
Justerare/ Hans Karlsson

