
Protokoll fört vid Årsmöte med SBK:s Upplandsdistrikt 22 mars 2015 
 
Närvarande klubbar, HBK, BHBK, MSBK, KBK, OTBK, UBK, RBK, VBK, TBK 
Frånvarande klubbar, ÖBK, EBK, HeBK, VaBK 
Närvarolista bifogas 
 
1.Öppnande 
Distriktets ordförande Sven-Eric Svensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 
 2. Fastställande av röstlängden.  
 Röstlängd fastställs vid behov enligt bifogad närvarolista. 
 
 3. Val av mötesordförande samt distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
 Årsmötet valde Staffan Thorman till mötesordförande. Styrelsen anmälde Ingrid Andersson till 
mötessekreterare. Staffan tackade för förtroendet och tog över  
 ordförandeposten. 
 
 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
 justera protokollet.   
 Årsmötet utsåg Katarina Samuelsson RBK och Rickard  Karlen 
 RBK till justerare och rösträknare 
 
  5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer          
enligt § 7moment 6. 
Inga övriga närvarande. 
 
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
Årsmötet ansåg att mötet var utlyst enligt stadgarna. 
 
7. Fastställande av dagordning. 
Förelagd dagordning fastställdes av mötet. 
 
8. Genomgång av: 
a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 
och uppdrag från föregående årsmöte, 
Verksamhetsberättelse och kommande mål föredrogs 
b. balans- och resultaträkning 
Gicks igenom  
c. revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret kommer att föredras på medlemsmötet i 
maj. Efter telefonkontakt med revisorerna framkom att inga anmärkningar fanns samt att 
revisionsberättelsen var undertecknad, men den ej hade kommit årsmötet tillhanda. 
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 
förlust. 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade om ekonomiska dispositioner 
enligt styrelsens förslag att årets överskott förs i ny räkning. 
 
10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.  
Årsmötet tog ett preliminärt  beslut att enligt revisorernas muntliga per telefon förslag att ge 



ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter. 
Då den undertecknade revisionsberättelsen ej förelåg vid mötet beslöt årsmötet att hänskjuta 
slutligt beslut om ansvarsfrihet till distriktsmötet i maj. 
 
 
11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: 
a. mål, 
Verksamhetsplan för 2015 och översikt för 2016 presenterades. 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret, 
Rambudget för 2015 presenterades. 
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår  
Föreslogs oförändrad avgift. 
d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 
Förelåg inga. 
 
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. 
Verksamhetsplan och rambudget fastställdes. 
Beslöts att distriktsavgiften för 2016 skall vara oförändrat 30 kr. 
 
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
Hänvisades till presentationen av verksamhetsplanen. 
 
14. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 
Ordförande:             Sven-Eric Svensson  BHBK, omval 1 år 
Vice Ordförande:    1 år kvar 
Sekreterare:              Ingrid Andersson HBK, omval 2år 
Kassör:                     vakant, bordläggs till medlemsmötet i maj 
Ledamöter:              Ing-Britt Hedenqvist VBK, omval 2 år 
                                  Birgitta Melin HBK  omval 2 år 
Suppleanter:             Mia Hermansen VBK, nyval 2 år 
(Ordning för suppleanternas tjänstgöring: Yessica Björkvall, Elisabeth Sterner, Mia Hermansen) 
 
15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9. 
Revisorer:                   Lars-Olof Tellner  KBK omval 1 år 
                                    Barbro Pålsson BHBK nyval 1 år 
Revisorsuppleanter:   Åke Thor TBK omval 1 år 
                                     Katarina Snecker BHBK omval 1 år  
 
16. Val av valberedning enligt § 10. 
Till valberedning valdes:  Bordlägges till medlemsmötet i maj.  
                                            …………………………………. sammankallande 1 år 
                                            ……………………………            2 år 
                                           Annette Andersson VaBK, kvarstår  1år 
                                         
 
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 
§14, §15 och §16 ovan förklarades omedelbart justerade. 
 



18. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt § 8 moment 7 
som inte behandlats under punkt 12. 
Inga inkomna motioner. 
 
19. Utdelning av vandringspriser och avtackningar. 
 
 
20. Årsmötets avslutande. 
Ordförande Sven-Eric Svensson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                 …………………………………............... 
 

Mötesordförande   Staffan Thorman                                              Sekreterare Ingrid Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….                     ………………………………………………… 

 

Justeringsman  Katarina Samuelsson   RBK                                 Justeringsman  Rickard Karlen  RBK 


