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Protokoll för årsmöte 2018 med
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund.
Plats

Vrigstad Värdshus

Dag

Söndagen den 18 mars 2018

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes enligt följande: Skogens IF 5, Björnen 4, Vaggeryd 5, Vildkaninen 5,
Grimslöv 5, Huskvarna 5, Ljungby 4, Vetlanda 4, Växjö 5
2. Fastställande av föredragningslistan
Föreliggande föredragningslista godkändes
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.
4. Val av ordförande för mötet
Leif Keden valdes till ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
Magnus Larsson valdes till sekreterare för mötet.
6. Val av 2 personer jämte ordföranden att justera årsmötesprotokollet samt att tillika vara
rösträknare.
Håkan Johansson Marie Hallqvist valdes till att justera protokollet och tillika
rösträknare
7. Behandling av Verksamhetsberättelsen 2017.
Ingeborg föredrog förbundets verksamhetsberättelse för 2017
Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
8. Behandling av kassaberättelsen 2017.
Roine Knutsson föredrog förbundets ekonomiska berättelse.
Resultaträkningen visar på ett negativt resultat om 34 463 kr och balansräkningen visar att
förbundet har tillgångar på 25 118 kr.
Den ekonomiska berättelsen lades med godkännande till handlingarna.
9. Revisorernas berättelser för samma tid
Revisonsberättelsen lästes upp av mötesordföranden, av denna framgår att det inte funnits
anledning till anmärkning och att revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet för styrelsen.
Under mötet uppmärksammas att det står fel datum på revisionsberättelsen, det behöver tas
fram en ny.
Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna

10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i
enligt het med revisorernas förslag.
11. Godkännande av verksamhetsplan för 2018.
Ingeborg Jonasson gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.
Planen justeras med ett ungdomsläger i maj samt ett läger för fingerskyttar någon gång under
året.
Verksamhetsplanen för 2018 godkändes.
12. Godkännande av budget för 2018.
Roine Knutsson föredrog styrelsens förslag till budget för 2018, förslaget innebär ett positivt
resultat om 2 890 kr.
Budgeten för 2018 godkändes.
13. Val av ordförande för en tid av 1 år.
Mötet beslutade om omval av Ingeborg Jonasson, Vaggeryd, enligt valberedningens
förslag.
14. Val av tre styrelseledamöter för en tid av 2 år och ett fyllnadsval på en tid av 1 år
Mötet beslutade om omval av Peter Carlsson, Visby, Roine Knutsson, Grimslöv och
Börje Johnsson, Växjö samt om fyllnadsval av Jonna Axbom, Karlskrona enligt
valberedningens förslag.
15. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
Mötet beslutade om omval av Jennie Ståhlkrants, Huskvarna samt nyval av Liselotte
Vesterlund, Kalmar enligt valberedningens förslag.
16. Val av revisor och en suppleant att granska verksamheten för en tid av 1 år.
Mötet beslutade om omval av Göran Karlsson (ordinarie), Karlskrona och Gunnar
Vestlund (suppleant), Värnamo enligt valberedningens förslag.
17. Val av ordförande och två ledamöter till valberedning för en tid av 1 år.
Mötet beslutade om omval av Annelie Andersson, Vetlanda, Håkan Johansson, Bockara
samt nyval av Marie Hallqvist, Ljungby. Håkan Johansson valdes också till ordförande
för valberedningen.
18. Beslut om firmatecknare för en tid av 1 år
Ordförande och kassör var för sig äger rätt att teckna förbundets firma.
19. Beslut om medlemsavgifter för 2019.
Mötet beslutade om oförändrad avgift, 20 kr per medlem
20. Behandling av motioner och förslag som inkommit.
Ingeborg föredrog styrelsens förslag till stadgeförändring, förändringarna är till största del
redaktionella och en konsekvens av de beslut som SBF beslutade på förra stämman.
Mötet beslutade att godkänna förslaget till nya stadgar.
21. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBF:s årsmöte
Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utse ombud.
22. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF:s årsmöte
Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utse ombud.
23. Information.
Ingen information fanns vid dagens möte.

24. Övriga frågor.
Utmärkelser
DM-klassiker: enligt förteckning i verksamhetsberättelsen
SM-klassiker: Skogens IF 3, Växjö AIS, Vetlanda, Ljungby, Västervik
Distriktrekord: 48 satta rekord under året (Grimslöv 19, Kalmar 4, Skogens IF 7,
Vetlanda 11, Västervik 1, Växjö 3, Karlskrona 1, Färjestaden 1, Huskvarna 1)
Årets prestation junior: Alexander Kullberg, Skogens IF
Årets prestation senior: Annelie Andersson, Vetlanda
I övrigt fanns inga övriga frågor.
Ingeborg tackade samtliga klubbar i distriktet för ett ett fantastiskt arbete under 2017
som innehöll många fina prestationer. Vidare så riktades ett tack till styrelsen för året
som gått samt till Gunnar Vestlund för hans arbete med distriktets medaljer.
25. Mötet avslutas.
Leif Keden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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