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STOCKHOLMS BORDTENNISFÖRBUND
MEJERIVÄGEN 4
117 43 STOCKHOLM
Årsmöteskvällen startade med förtäring av matiga smörgåsar i olika storlekar.
Protokoll fört vid Stockholms Bordtennisförbunds ordinarie årsmöte den 17 februari 2014, möteslokal Rosen i
Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15, Stockholm.
Styrelserepresentanter
Kommittéledamöter
Personal
Föreningsrepresentanter från 20 föreningar, varav 16 huvudföreningar
Speciellt inbjudna

NÄRVARANDE

Stockholms Bordtennisförbunds ordförande Håkan Björk öppnade årsmötet genom
ÖPPNANDE
att hälsa alla närvarande hjärtligt välkomna. Speciellt välkommen hälsades
Stockholms Bordtennisförbunds hedersordförande Ingmar Nygren-Bonnier och
Svenska Bordtennisförbundets representant David Gustafsson.
David talade om att vi behöver bygga volym och få fler medlemmar till pingisen.
Viktigt att rapportera medlemmar, utbildningar mm i Idrott Online så att bordtennisen får mer bidrag.
SBTF satsar på stora evenemang de närmaste åren såsom SOC, World Cup, Veteran-EM, Lag-VM
Detta och mer kan läsas om i medföljande bilaga från SBTF.
§1
Upprop samt godkännande av fullmakterna förrättades. 20 av distriktets föreningar fanns
representerade. Det totala röstetalet blev 48.
§2
Föredragningslistan godkändes.

UPPROP

FÖREDRAGNINGSLISTA

§3
Årsmötet befanns vara behörigt utlyst genom inbjudan och information via STBTF:s och
SBTF:s hemsidor samt separat kallelse till berörda föreningar.
§4
Till mötets ordförande valdes Ingmar Nygren-Bonnier
Till sekreterare valdes Mika Hasmats.

UTLYSNING

ORDFÖRANDE
OCH SEKRETERARE

§5
Till justeringspersoner valdes Valdemar Persson, Hässelby Pensionärer,
och Elisabeth Kihlberg, Vendelsö IK, som utsågs att jämte ordföranden justera protokollet
samt att vara rösträknare.

JUSTERINGSPERSON

§6
a) Mötesordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året/säsongen
och denna godkändes utan anmärkningar. Föreslogs att i fortsättningen inkludera
balans- och resultaträkning i verksamhetsberättelsen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

b) Resultat- och balansräkning för det gångna året gicks igenom och godkändes.
c) Mats Hagberg föredrog revisorernas berättelse för det gångna året/säsongen och
den godkändes.

.

REVISIONSBERÄTTELSE
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§7
Årsmötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.
Föreslogs att i fortsättningen i §7 inkludera en formulering om ”beslut angående ansvarsfrihet
i punkterna 6 a-c)”

§8
a) Till ordförande för en tid av ett år omvaldes Håkan Björk.

ANSVARSFRIHET

STYRELSEVAL

b) Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Dirk Renglund och Göran Aldvik.
Bengt Johansson nyvaldes på 2 år.
(Carin Andersson, Thomas Wadsten och Mats Hagberg har 1 år kvar på mandattiden)
c) Till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år nyvaldes Paula Sinkkonen och
Aimara Lopéz Alvarez, i nämnd ordning .

d) Till revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år omvaldes Tomas Berg respektive
Robert Bildsten.
§9
Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Åke Berg och Karin Lepikko.
§ 10
Åt styrelsen uppdrogs att utse ombud jämte ersättare till Svenska Bordtennisförbundets
förbundsmöte.
§ 11
Åt styrelsen uppdrogs att utse ombud jämte ersättare till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte.
§ 12
Verksamhetsplanen för 2013-2014 gicks igenom. Föreslogs att i fortsättningen ändra
verksamhetsplanen till kalenderår. Detta skulle ge en bättre koppling till budgeten.
Verksamhetsplanen kommer att skickas ut till föreningarna och läggas ut på hemsidan.
En anmärkning om att LOK-stödet har ändrats till att gälla för ungdomar mellan 7-25 år noterades.
Önskemål att nästa verksamhetsplan kommer ut i god tid innan nästa årsmöte så föreningarna
hinner ta del av den.

VALBEREDNING
OMBUD

OMBUD

VERKSAMHETSPLAN

Budgeten för 2013 gicks igenom och godkändes. Föreslogs att ta upp budgeten
som en egen punkt (12 b) i dagordningen för kommande årsmöten.

BUDGET

Det beslutades att ingen årsavgift tas ut av föreningarna. Föreslogs att ta upp årsavgiften
som en egen punkt (12 c) i dagordningen för kommande årsmöten.

ÅRSAVGIFT

§ 13
Motioner till Stockholms Bordtennisförbund.
Arrangörsavgift, Spårvägens BTK (se bilaga)
Årsmötet biföll motionen.
Spel i Stockholmsserierna, Golden Kista BTK (se bilaga)
Årsmötet avstyrkte motionen. Årsmötet gick på styrelsens förslag om att tillsätta en grupp som
utreder frågan till nästa årsmöte.
Motionerna finns även att ta del av på vår hemsida: www.stbtf.se

MOTIONER OCH
FRÅGOR FRÅN

StBTF:s STYRELSE

