Protokoll fört vid Sydöstra Götalands BTF’s
digitala årsmöte onsdagen den 24 februari
2021.

§ 1 Årsmötets öppnande.
Sydöstra Götalands BTF’s ordförande Jeanetté Eriksson Ljunggren hälsade alla välkomna.
Jeanetté gjorde en resumé av verksamhetsåret som har varit och de olika funktionerna
som förbundet har i form av bla.a team, styrelse, zonledare och kansli.
Jeanetté förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Mötet fastställde röstlängden till 20 föreningar med sammanlagt 43 röster.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Viktor Ljunggren, Uppsala.
Till ordförande för mötet valdes Ola Henriksson, Lekeryd.
§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll samt
rösträknare
Ola Henriksson frågade mötet om någon är emot att av mötestekniska skäl endast ha en
rösträknare.
Mötet beslutade att endast en rösträknare anses fullgott och utser Alexander Nilsson, Jönköping.
Mötet beslutade att Joakim Asterhed, Listerby och Beatrice Bjäremo Oskarshamn att tillsammans
med ordföranden justera mötets protokoll.
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Viktor Ljunggren föredrog hur mötet har utlysts. En kallelse skickades ut den 18 Januari och
samtliga handlingar fanns föreningarna tillgodo på hemsidan och via utskick den 17 februari.
Mötet beslutade att mötet har behörigen utlysts.
§ 6 Fastställande av föredragningslista
Viktor Ljunggren föredrog de förändringar som gjorts i föredragningslistan. Den
föredragningslista som avses gå efter är den som utsändes den 23/2.
Mötet godkände föredragningslistan.
§ 7 Föredragning av verksamhetsberättelse och årsbokslut
Jeanetté Eriksson Ljunggren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse som därefter godkändes
av årsmötet.
Susanne Berner föredrog styrelsens ekonomiska berättelse och årsbokslut som därefter
godkändes av mötet.
Mötet beslutade att årets överskott skall överföras i ny räkning.
§ 8 Revisorernas berättelse
Dag Svensson föredrog revisionsberättelsen som därefter godkändes av årsmötet.
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§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet till den avgående styrelsen för verksamhetsåret 2020.

§ 10 Fastställande av avgifter
Jeanetté Eriksson Ljunggren föredrog styrelsens förslag om avgifter för verksamhetsåret 2021.
Mötet beslutade att fastställa avgifterna för verksamhetsåret 2021 enligt styrelsens förslag.
§ 11 Fastställande av ersättningar
Jeanetté Eriksson Ljunggren föredrog styrelsens förslag om ersättningar för verksamhetsåret
2021.
Mötet beslutade att fastställa ersättningarna för verksamhetsåret 2021 enligt styrelsens förslag.
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Jeanetté Eriksson Ljunggren föredrog styrelsen förslag på verksamhetsplan för verksamhetsåret
2021.
Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021 enligt styrelsens
förslag.
Viktor Ljunggren föredrog styrelsen förslag på budget för verksamhetsåret 2021.
Mötet beslutade att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2021 enligt styrelsens förslag.
§ 13 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
§ 14 Valen
Joel redogjorde över valberedningens förslag.

§ 14.1 Val av förbundsordförande
Mötet beslutade om omval på Jeanetté Eriksson Ljunggren, Vetlanda för en tid av ett
år.
§ 14.2 Val av styrelseledamöter
Mötet beslutade om omval på Susanne Berner, Tranås för en tid av ett år.
Mötet beslutade om fyllnadsval på Hans Svensson, Lyckeby för en tid av ett år, efter
Joel Svensson.
§ 14.3 Val av en styrelsesuppleant
Mötet beslutade om nyval på Alma Varga, Linköping för en tid av ett år.
§ 14.4 Val av en revisor och revisorssuppleant
Mötet beslutade om nyval på Martin Persson, Karlskrona, för rollen som revisor för
en tid av ett år.
Mötet beslutade om nyval på Björn Svensson, Vetlanda, för rollen som
revisorssuppleant för en tid av ett år.
§ 14.5 Val av ledamöter i valberedningen
Joachim Asterhed föredrog förslag på valberedning.
Mötet beslutade enligt Joachims förslag vilket innebär:
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Nyval på Fredrik Taus, Vaggeryd.
Omval på Joel Svensson, Lyckeby och Henrik Rommedahl, Malmbäck.
Mötet beslutade att Joel Svensson är sammankallande för valberedningen.

§ 15 Val av ombud till RF/SISU Blekinges årsmöte och RF/SISU Smålands
informationsmöte
Mötet beslutade att den nyvalda styrelsen får välja representanter från förbundet till på RF SISU
Blekinges årsmöte och RF SISU Smålands informationsmöte.
§ 16 Val av ombud till Svenska Bordtennisförbundets årsmöte
Mötet beslutade att den nyvalda styrelsen får välja representanter från förbundet till Svenska
Bordtennisförbundets årsmöte.
§ 17 Övriga frågor
Viktor Ljunggren redogjorde över styrelsens beslut som kommunicerats i veckan kring beslut om
nedstängning av samtliga distriktsserier.
Viktor Ljunggren redogjorde över hur föreningarna skall gå tillväga för att ansöka om
utbildningsbidrag enligt den genomröstade budgeten.
Mötet ajournerades från 20:17-20:24
Ola Henriksson lämnar över ordet till Lars Sundling för information från SBTF.

§ 18 Mötets avslut
Ola Henriksson lämnar över ordet till Jeanetté Eriksson Ljunggren som tackade de avgående i
styrelsen och de som har gjort detta digitala möte möjligt.
Jeanetté förklarade mötet avslutat.
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