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    BANDYDISTRIKT STOCKHOLM 
 
 
 

Protokoll fört vid  
Bandydistrikt Stockholms 87:e årsmöte avseende säsongen 2019-2020 
 
Tid:  Tisdagen den 26 maj 2020 klockan 19.00 
Plats: Midsommarkransens gymnasium, Ljushallen, Tellusborgsvägen 

10, Hägersten 
Närvarande:  22 personer enl. bifogad närvarolista  
 
 
 
 
Inledning 
Bandydistrikt Stockholms ordförande Jan Bergkvist hälsade mötesdeltagarna välkomna 
till årsmötet. Före de formella årsmötesförhandlingarna ska två stipendier delas ut. 
 
Bo Thunbergs stipendiefond 
Jan Bergkvist konstaterade att stadgarnas villkor för att erhålla stipendiet på 5 000 
kronor väl uppfylls av årets två stipendiater som båda har utmärkt sig sportsligt och 
genom juste uppträdande på såväl som utanför banan är goda förebilder för andra 
ungdomar. 
Han överlämnade diplom och blommor till 
Emma Kelter, Spånga Bromstens BK och Wilmo Andersson, GT/76 IK. 
 
 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 

Bandydistrikt Stockholms ordförande Jan Bergkvist hälsade återigen alla 
mötesdeltagare välkomna och förklarade årsmötet öppnat.  

 
§ 2  Upprop och granskning av fullmakter 

Genom granskning av fullmakter konstateras att ombud för 9 
röstberättigade föreningar med totalt 23 röster var närvarande. 
 

§ 3  Fastställande av föredragningslista för årsmötet 
Föredragningslistan fastställdes av årsmötet. 

 
§ 4 Årsmötets behöriga utlysning 

Årsmötet har kungjorts genom publicering på förbundets hemsida den 26 
mars samt kallelse via mejlutskick och publicering på hemsidan den 3 maj 
2020.  
Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst. 

 
§ 5 Val av ordförande för årsmötet 

Till ordförande för årsmötet valdes Helene Hellmark Knutsson. 
 

§ 6 Val av sekreterare för årsmötet 
Till sekreterare för årsmötet valdes Kristian Marosi.  
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§ 7 Val av två (2) justerare, att jämte ordförande justera årsmötets 
protokoll samt två (2) rösträknare 
Till justeringsmän/rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötets 
protokoll valdes Malin Wallin och Ketil Turner.                                                                 

 
§ 8 Föredragning av styrelsens berättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse sidorna 5 – 12 och sid 19, Årsredovisning 
med Resultaträkning, Balansräkning och Kommentarer sid 13 – 15 gicks 
igenom.  
Verksamhetsberättelsen omfattar även Serie- och resultatredovisning, 
sidorna 20 – 32. 
 
Verksamhetsplan, sid 18, tas upp under punkt 17 på dagordningen. 

 
Årsmötet beslutade att 
med godkännande lägga styrelsen berättelse till handlingarna. 
 

§ 9  Föredragning av revisorernas berättelse 
Ordföranden läste upp sista stycket i revisionsberättelsen. 
 
Årsmötet beslutade att  
lägga revisorns berättelse till handlingarna. 
 

§ 10 Fastställande av balansräkning samt vinst- och förlusträkning   
    Årsmötet beslutade att  

fastställa balansräkningen och resultaträkningen för verksamhetsåret  
2019/2020. 
 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019/2020 
      Årsmötet beslutade att  

   i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för   
   verksamhetsåret 2019/2020. 
 

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan med ekonomisk plan för 
arbetsåret 2020/2021  
Jan Bergkvist kommenterade Verksamhetsplanen. Stor vikt kommer att 
läggas på att få mycket verksamhet i den nya hallen på Gubbängen, att 
bandygymnasiet fortsätter att utvecklas och att intensifiera arbetet med 
nyrekrytering samt att behålla barn längre i verksamheten.  

 
      Budgeten för 2020/2021 framgår av Bilaga 3. 
 Jan Bergkvist presenterade budgeten.  
 Intäkterna består till största delen av serieavgifter. Försiktig bedömning av 

bidragen har gjorts. Kostnaderna baseras i stort sett på utfallet 2017/18 
med viss uppräkning  

 
 Årsmötet beslutade att  
 godkänna och fastställa Verksamhetsplan med Ekonomisk plan för 

verksamhetsåret 2020/2021.   
 
§ 13 Val av distriktsordförande för arbetsåret 2020/2021 

Årsmötet beslutade enhälligt att 
till distriktsordförande för arbetsåret 2020/2021 välja Jan Bergkvist. 
 

§ 14 Val av halva antalet (3) styrelseledamöter för en tid av två år 
Magnus Dahl föredrog valberedningen förslag till styrelseledamöter.  
Årsmötet beslutade att för en period av 2 år välja 
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Bo Österberg omval  
Hans Bjurgren omval 

samt att på egen begäran för en period av 1 år välja 
  Py Börjeson  omval 
 

 
§ 15 Val av suppleant för en tid av ett år 
 Årsmötet beslutade att för en period av 1 år välja 
   Mårten Pransgård nyval 

Jan Sundvall  omval 
 

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år 
Årsmötet beslutade att för en period av 1 år välja 

Magnus Dahl  nyval 
   Anna Nilsson   nyval 
 
§ 17 Val av två (2) ledamöter till valberedningen 
 Årsmötet beslutade att till valberedningen välja 

  Kjellåke Carlanius omval 
   Anders Nordlund omval 
 
§ 18 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Sv BF:s 

årsmöte 
 Årsmötet fastställde att styrelsen får i uppdrag att utse ombud och ersättare 

till Sv BF:s årsmöte. 
 
§ 19 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till 

Stockholms Idrottsförbunds årsmöte 
 Årsmötet fastställde att styrelsen får i uppdrag att utse ombud och ersättare 

till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte. 
 
§ 20 Behandling av inkomna motioner eller av styrelsen uppställda  
        förslag 
 

Jävsituation i samband med serieledarskap 
Helenelund Bandy skickade in en motion där man föreslog att för att 
undvika jävsituation eller misstanke om detsamma att anställd på 
Bandydistrikt Stockholm som samtidigt är engagerad som ledare i ett lag 
inte ska vara ansvarig för serieläggningen för av den aktuella tävlingen. 
 
Styrelsen noterade att motionen inkom försent men valde ändå att besvara 
den. Styrelsens svar på motionen är att då det är Tävlingskommittén som 
tar beslut när det gäller tävlingar anses serieledaren endast ha en 
administrativ funktion och således inte är i en jävsituation. Styrelsen anser 
härmed att motionen är besvarad. 
 
Årsmötet beslutade att  
fastställa styrelsens förslag om att motionen är besvarad. 
                      

§ 21  Årsmötets avslutning  
Jan Bergkvist tackade Helene Hellmark Knutsson för ordförandeskapet och 
överlämnade present och blommor. 

 
Förbundsordföranden Jan Bergkvist förklarade härefter årsmötet avslutat. 
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Solna 2020-05-26 
 
Vid protokollet: 
 
Kristian Marosi 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Helene Hellmark Knutsson                      Malin Wallin                 Ketil Turner 


