SÖDERMANLANDS
BORDTENNISFÖRBUND
Munktellarenan, 633 42 ESKILSTUNA
e-post: pingissormland@hotmail.com
Bg:5355-3509
Protokoll
Södermanlands Bordtennisförbunds årsmöte 2017
Tid: Onsdagen den 15 Februari kl18.30
Plats: Plevnagården i Malmköping
Närvarande
Representanter från flertalet klubbar samt från styrelsen (2016) Lars-Ove Andersson,
Patrik Andersson, Patrik Holm, Roger Ljung.
Enligt dagordning
1. Årsmötets öppnande
Förbundsordförande Lars-Ove Andersson förklarar årsmötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
I enlighet med uppgift i förbundets verksamhetsberättelse 1 januari-31 december 2016.
Det beslutades att fastställa röstlängd och dagordning.
3. Mötets behöriga utlysande
Det beslutades av mötet var behörigt utlyst.
4. Val av årsmötesordförande
Beslut att till årsmötesordförande utse Patrik Holm, KFUM Katrineholm.
5. Val av årsmötessekreterare
Beslut att till årsmötessekreterare utse Cecilia Forsman, EBTK Eskilstuna.
6. Val av justerare, rösträknare
Beslut att till justerare tillika rösträknare utse Joakim Anderson Talis Olausson.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Beslut att godkänna verksamhetsberättelsen.
8. Fastställande av avgifter
Beslut om oförändrade avgifter
Administrationsavgift 300 kr per klubb.
Serieavgift 500 kr per lag.
Serieavgift i ungdomsserie 300 k per lag.
WO avgift 400 kr per lagmatch.
9. Resultat och balansräkning för perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016

Årsmötets ordförande gick igenom resultaträkningen.
Beslut att godkanna resultat och balansräkning.
10. Revisorns berättelse
Revisor Robert Beck icke närvarande vid mötet
Berättelse från Robert Beck läses upp av årsmötets ordförande.
11. Ansvarsfrihet för Styrelsen
Årsmötet tillstyrker styrelsens ansvarsfrihet för balansräkning i enlighet med revisorns
förslag. Beslut att styrelsen får ansvarsfrihet för balansräkning.
12. Val av förbundsordförande för ett år
Förslag och beslut om omval av förbundsordförande Lars-Ove Andersson för ett år.
13. Val av tre styrelseledarmöter för två år
Förslag nyval av Joakim Lindholm, Patrik Holm, Cecilia Forsman två år.
Beslut om val av ovanstående föreslagna.
14. Val av två styrelsesuppleanter för ett år
Vakanta. Förslag saknas. Beslut att styrelsen får tillsätta suppleanter om förslag erhålles.
15. Val av revisor för ett år
Förslag och beslut om omval av revisor Robert Beck.
16. Val av två valberedare för 1 år
Beslut om styreslen som valberedning.
17. Val av ombud till SBTF:s och SIF:s årsmöten
Beslut att styrelsen även fortsatt får utse ombud.
18. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
19. Seriebestämmelser
Hänvisning till beslut som fattas på styrelsemöte, se detta protokoll.
20. Fastställande av arvode till styrelsen
Beslut om oförändrade arvoden.

21. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017
Ordförande Lars-Ove Andersson anför att vi skall fortsätta med det som varit bra och ger
ex på områden att utveckla
Sörmlandstävlingar för nya spelare
Ungdomsläger för bredd och utveckling
Utveckla DM konceptet
Utveckla samarbete andra distrikt
Utveckla distriktsaktiviteter (seriespel o tävlingar)
Vid klubbträffar bestämmes mer.
Domarutbildningar

Distriktsdomarutbildningar: kommande två st under året. Detta ingår också i planerna
Synpunkter
På DM-konceptet: Många anmälda till många klasser, vilket kan ge långsamt matchflöde.
Avseende distriktssommartävlingen i Köping. Denna blev sent bestämd och därför inte så
många deltagare. Spelare från Södermanland och Västmanland endast, med
rankinggrundad klassindelning. Önskan om att delta från spelare från andra distrikt fanns,
men det hade krävt en annan organisation avseende ex domare och lokaler.
Andra önskemål från klubbarna: Inga, tillsvidare arbetas enligt denna verksamhetsplan
Planerad budget för 2017 berättas.
Beslut om godkännande och fastställande av budget och verksamhetsplan.
22. Övriga frågor och information
Önskemål finns om sommartävlingar för de som vill spela litet under sommaren. Det är
viktigt att i så fall ha en rankinggrundad klasstandard. 2 eller 3-manna kan vara en
möjlighet.
För samtliga idrotter i Sverige skall finnas en verksamhetsplan. Svenska
Bordtennisförbundets förslag på verksamhetsplan har fått mycket synpunkter från
klubbarna. Revision av förslaget skall vara klar i April
Tack framförs från Katrineholm för sörmlandstävlingarna.

23. Avslutning
Årsmötets ordförande tackar för mötet och förklarar det avslutat

_______________________
Ordförande för mötet
Patrik Holm

_______________________
Sekreterare för mötet
Cecilia Forsman

_______________________
Justeras
Joakim Andersson

_______________________
Justeras
Talis Olausson

