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1. Christina Truuberg hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Fullmakter 

godkändes och röstlängd upprättades (endast 5 klubbar var representerade). 

 

2. Föredragningslistan godkändes. 

 

3. Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Andersson. 

 

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius. 

 

5. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Elena Ström och Peter Backlund. 

 

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.  

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning presenterades. Resultat- och 

balansräkningen godkändes. Christina Truuberg gav tävlingskommittén en eloge för deras 

arbete, vilket renderat i ökat deltagarantal vid våra tävlingar. 

 

8. Revisorn Malcolm Campbell informerade att bokföringen skötts utan större anmärkningar under 

detta verksamhetsår. Visst utfall skiljer sig från föregående år bl a IT-kostnaderna, som ej har 

belastat StBF lika mycket under året. Däremot har kostnaderna till SBF ökat på grund av flera 

kvaltävlingar. Året uppvisar vinst på 4.335 kronor men målet är att uppnå 0-resultat. Gunnar 

Andersson informerade att SBF inom närmaste åren kommer att övergå till ett nytt räkenskapsår 

(1 september-31 augusti). 

  

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

10.  Inga motioner har lämnats in till StBF. Christina Truuberg informerade att StBF har tillstyrkt                     

            och vidarebefordrat till SBF nio motioner från medlemmar i distriktet. 

 

11.  Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:   

 Budget som föredrogs av Christina Truuberg och godkändes 

            Förslag till stadgeändringar har presenterats på hemsidan och förklarades närmare av Gunila      

            Langius. Mårten Gustawsson påpekade att tidigare notering under ”Förbundets ändamål”      

            angående juniorer tagits bort. Årsmötet godkände att detta inlägg fortfarande finns med.  

            Vidare föreslog Mårten Gustawsson en notering om att förbundet likaså borde engagera sig i  

             klubbarnas kursverksamhet, men då detta inte presenterats årsmötet i år kommer styrelsen att  

             behandla denna punkt inför nästa årsmöte. Med ovan nämnt tillägg och en smärre justering     

             av notering angående årsavgifter godkändes stadgeändringarna. 

             Mötet godkände att StBF skickar ledamöter till SBF:s Riksstämma. Gunnar Andersson  

             informerade om viss turbulens inför valet av SBF:s nya styrelse. 

 

12.  Beslöts att ersättningen till styrelsen även i fortsättningen utgår med maximalt 60.000 kronor.    

 Christina Truuberg förklarade hur styrelsens ersättningar bokförs men att ersättningen inte     

 överskrider beslutat belopp.  
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13.  Beslöts att följa SBF:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till SBF (denna punkt tas bort   

       från föredragningslistan f o m nästa årsmöte). 

 

     14.  Beslöts att medlemsavgiften till StBF blir densamma- 50 kronor – även för verksamhetsåret  

       2020-2021. 

 

15. Inga övriga ärenden diskuterades. 

 

16. Valberedningen presenterade sitt förslag. Christina Truuberg valdes till ordförande för ett år.    

 

17. Beslöts att styrelsen består av lika många ledamöter som föregående år. Tre ledamöter sitter    

kvar ytterligare ett år Marie Andrén, Kalle Persson och Lennart Eriksson. Gunila Langius, 

Johnny Östberg och Gudrun Strandberg omvaldes på rvå år. Hannu Oikarinen omvaldes på ett 

år (kortare mandattid på egen begäran). 

 

18. Valdes Malcolm Campbell och Lennart Rehle till revisorer (omval av båda). 

 

19. Valdes Gunnar Andersson och Anders Spjuth till valberedning (omval av båda). 

 

20.  Gunnar Andersson avslutade mötet och tackade de närvarande för deltagandet. 
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