
BANDYDISTRIKT STOCKHOLM 

Protokoll fort vid 
Bandydistrikt Stockholms 86:e Arsmote avseende sasongen 2018-2019 

Tid: 
Plats: 

Onsdagen den 28 maj 2019 klockan 19.00 
IOGT-NTO garden i Klara, Kompetens, Klara Stidra Kyrkogata 

2, Stockholm 
Narvarande: 19 personer enl. bifogad narvarolista 

Inledning 
Bandydistrikt Stockholms ordforande Jan Bergkvist halsade mtitesdeltagarna valkomna 

till arsmotet. Fore de formella arsmtitesftirhandlingarna ska tva stipendier delas ut. 

Bo Thunbergs stipendiefond 
Jan Bergkvist konstaterade att stadgarnas villkor for att erhalla stipendiet pa 5 000 

kronor val uppfylls av arets tva stipendiater som bada har utmarkt sig sportsligt och 

genom juste upptradande pa saval som utanftir banan ar goda forebilder for andra 

ungdomar. 
Han overlamnade diplom och blommor till 
Anni Backman, Spanga Bromstens BK och Malte Kjellberg, Spanga Bromstens BK. 

§ 1 Arsmotets oppnande 
Bandydistrikt Stockholms ordforande Jan Bergkvist halsade aterigen alla 

mtitesdeltagare valkomna och forklarade arsmotet tippnat. 

§ 2 Upprop och granskning av fullmakter 
Genom granskning av fullmakter konstateras att ombud for 6 
rostberattigade foreningar med totalt 14 roster var narvarande. 

§ 3 Faststallande av foredragningslista for Arsmotet 
Foredragningslistan faststalldes enhalligt. 

§ 4 Arsmotets behoriga utlysning 
.8.rsmtitet har kungjorts genom publicering pa forbundets hemsida den 26 

april samt kallelse via mejlutskick och publicering pa hemsidan den 15 april 

2019. 
Motet forklarades vara i laga ordning utlyst. 

§ s Val av ordforande for Arsmotet 
Till ordforande for arsmtitet valdes Lars Liljegren. 

§ 6 Val av sekreterare for Arsmotet 
Till sekreterare for arsmtitet valdes Kristian Marosi. 



§ 7 Val av tvA (2) justerare, att jamte ordforande justera Arsmotets 
protokoll samt tvA (2) rostraknare 
Till justeringsman/rostraknare att jamte ordforanden justera arsmotets 
protokoll valdes Kjellake Carlanius och Viva Scholdsten. 

§ 8 Foredragning av styrelsens berattelse 
Styrelsens verksamhetsberattelse sidorna 5 - 14 och sid 21, Arsredovisning 
med Resultatrakning, Balansrakning och Kommentarer sid 15 - 17 gicks 
igenom. 
Verksamhetsberattelsen omfattar aven Serie- och resultatvisning, sidorna 
22 - 33. 

Verksamhetsplan, sid 20, tas upp under punkt 12 pa dagordningen. 

Arsmotet beslutade 
att med godkannande lagga styrelsen berattelse till handlingarna. 

§ 9 Foredragning av revisorernas berattelse 
Ordforanden laste upp sista stycket i revisionsberattelsen. 

Arsmotet beslutade 
att lagga revisorns berattelse till handlingarna. 

§ 10 Faststallande av balansrakning samt vinst- och forlustrakning 
Arsmotet beslutade att 
faststalla balansrakningen och resultatrakningen for verksamhetsaret 
2018/2019. 

§ 11 FrAga om ansvarsfrihet for styrelsen verksamhetsAret 2018/2019 
Arsmotet beslutade att 
i enlighet med revisorns forslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet for 
verksamhetsaret 2018/2019. 

§ 12 Faststallande av verksamhetsplan med ekonomisk plan for 
arbetsAret 2019/2020 
Jan Bergkvist kommenterade Verksamhetsplanen. 

Under sasongen 2019/2020 kommer fokus att ligga pa fortsatta satsningar pa utbildning av ledare, riktade aktiviteter for att utveckla dam- och 
flickbandyn, fortsatt utveckling av stadslagsverksamheten, samverkan med 
Stockholms Stad kring bandyhallen och samverkan med bandygymnasiet. 

Ekonomisk plan for arbetsAret 2019/2020 
Budgeten for 2019/2020 framgar av Bilaga 3. 
Anette Lofgren presenterade budgeten. 
Intakterna bestar till storsta delen av serieavgifter. Forsiktig bedomning av 
bidragen har gjorts. Kostnaderna baseras i stort sett pa utfallet 2018/19 
med viss upprakning 

.&.rsmotet beslutade att 
godkanna och faststalla Verksamhetsplan med Ekonomisk plan for 
verksamhetsaret 2019/2020. 



§ 13 Val av distriktsordforande for arbetsAret 2019/2020 
Arsmotet beslutade enhalligt att 
till distriktsordforande for arbetsaret 2019/2020 valja Jan 
Bergkvist. 

§ 14 Val av halva antalet {3) styrelseledamoter for en tid av tvA Ar 
Kjellake Carlanius foredrog valberedningen forslag till styrelseledamoter. 
Arsmotet beslutade att for en period av 2 ar valja 

Anette Lofgren omval 
Mats Sjodin omval 
Viva Scholdsten nyval 

samt att pa egen begaran for en period av 1 ar valja 
Py Borjeson omval 

§ 15 Val av suppleant for en tid av tvA Ar 
Motet konstaterade att suppleanter vanligtvis valjs pa ett ar, vilken aven 
framgar av Bandydistrikt Stockholms stadgar. Arsmotet beslutade att tva 
suppleanter for en tid av ett ar ska valjas. 

Arsmotet beslutade att for en period av 1 ar valja 
Jan Sundvall nyval 
Bengt Lundkvist omval 

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant for en tid av ett Ar 
Arsmotet beslutade att for en period av 1 ar valja 

§ 17 

Marten Pransgard omval 
Anders E Malmqvist omval 

Val av tvA {2) ledamoter till valberedningen 
Arsmotet beslutade att till valberedningen valja 

Kjellake Carlanius 
Anders Nordlund 

omval 
nyval 

§ 18 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersattare till Sv BF:s 
Arsmote 
Arsmotet faststallde att styrelsen far i uppdrag att utse ombud och ersattare 
till Sv BF:s arsmote. 

§ 19 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersattare till 
Stockholms Idrottsforbunds Arsmote 
Arsmotet faststallde att styrelsen far i uppdrag att utse ombud och ersattare 
till Stockholms Idrottsforbunds arsmote. 

§ 20 Behandling av inkomna motioner eller av styrelsen uppstallda 
forslag 
Inga motioner har inkommit till arsmotet. 

§ 21 Arsmotets avslutning 
Jan Bergkvist tackade Lars Liljegren for ordforandeskapet under motet och 
overlamnade present och blommor. 

Forbundsordforanden Jan Bergkvist forklarade harefter arsmotet avslutat. 



Stockholm 2019-05-28 

Vid protokollet: 

Kristian Marosi 

Justeras: 

Ylva Scholdsten 


