
Årsmötesprotokoll BDBF 7 september 2019 

 

1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd. 
Röstlängden fastställdes efter upprop. Enbart Brastad och Billingsfors 
saknades. 

2. Godkännande av dagordningen 
Årsmötet godkände dagordningen. 

3. Val av årsmötesordförande 
Ulf Halvorsen valdes som årsmötesordförande. 

4. Val av årsmötessekreterare 
Åke Andersson valdes till årsmötessekreterare. 

5. Val av justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
Gert-Inge Hugosson och Mikael Skön valdes till justerare. 

6. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Årsmötet godkände årsmötets utlysande. 

7. Balans och resultaträkning 
Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen, som godkändes och lades till 
handlingarna. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Berättelsen föredrogs rubrikvis på årsmötet av årsmötesordföranden. Den har 
också varit publicerad på nätet. Denna godkändes och lades till handlingarna. 

9. Revisorernas berättelse 
Birgitta Wilhelmsson läste upp revisorernas berättelse 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

11. Medlemsavgift för 2020/2021 
Oförändrat 

12. Arvoden för 2019/2020 
Oförändrat 

13. Ärenden som styrelsen önskar informera om: 
A: Höstkaramellen  Minihelg på Tofta Gård. Bra om 
klubbfunktionärer informerar ute i klubbarna. Se utskickad info. 
B Tävlingsverksamheten Spelprogrammet har legat ute på nätet i flera 
månader. Följer i stort sett föregående års spelprogram.  
Direktfinal i SM-kval: par, mix, dam samt veteran. 
DM-lag final kommer att spelas under tre dagar som föregående år.  
Division 4 har för tillfället få anmälda. Det finns risk för att det blir en enkel rak 
serie. Minsta antalet lag i en grupp är tre lag. 
Bohusrallyt 6 deltävlingar. De fem bästa räknas. Minst tre deltävlingar krävs 
det deltagande i för att erhålla pris. 
Handikapp-DM testar vi igen. Det har varit för få anmälda tidigare år. 
 

14. C Utbildning   Tävlingsledarutbildning hålles den 
14 september i UBF:s lokaler 10.00 och framåt. Ansvariga ät Mikael Skön, 
Anna Järup och Ole Jensen. 
D Riksmöte 12 oktober, val av ordförande SBF 
Höjning av medlemsavgiften ligger som förslag inför riksmötet. 
Stadgarna kommer att förändras. Verksamhetsåret kommer att förskjutas två 
månader framåt. Nya stadgarna förväntas gå i laga kraft redan innevarande 
verksamhetsår. 



Viktigt att läsa igenom Dagordningen till riksmötet. Har ni åsikter om 
motionerna hör av er till Thomas Axenbratt för att förmedla era åsikter. 
E Behov av kandidater till styrelsearbete 
Det är svårt att få nya styrelseledamöter eller suppleanter till distriktsstyrelsen. 
BDBF uppmuntrar medlemmarna att höra av sig om intresse finns 

15. I stadgeenlig tid inkomna motioner 
Sylve har inlämnat en motion angående DM-kval lag. Sammandrag efterfrågas 
i den motionen. 
Styrelsen yrkar avslag om motionen. Då ges varje grupp friheten att välja om 
man vill spela varje vecka eller om man inom gruppen vill ha ett sammandrag. 
Årsmötet avslog motionen. 
 
 

16. Övriga frågor 
A: Fråga om introduktionsmedlem redogjordes 
B: DM-lag final två eller tre dagar diskuterades. Tre dagar kvarstår. 
C: Anmälningar till finaler och återbud mycket sent. Straffavgift diskuterades 
om återbudet inte gäller annat än sjukdom. Inget beslutades på årsmötet. 
Frågan kommer att diskuteras vidare i distriktsstyrelsen. 

17. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4-8) och suppleanter (0-2). 
Valberedningen föreslog 6 stycken ledamöter exklusive ordf. och 0 
suppleanter, vilket beslutades av årsmötet. 

18. Val av ordförande för BDBF på ett år. 
Omval av Thomas Axenbratt. 

19. Val av ordinarie ledamöter på två år. 
Omval Ole Jensen samt Frank Andersson 
Nyval Florence Friden på två år. 
20. Val av styrelsesuppleanter på ett år 
Ingen fanns att föreslå. Se § 17. 
21. Val av revisorer på två år och en revisorsuppleant på ett år 
Magnus Cassel kvar ett år. Birgitta Wilhelmsson omvaldes på 2 år. Roger Nyman 
omvaldes som revisorsuppleant för 1 år. 
22. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen (2-3) 
De tre största klubbarna i distriktet beslutades att ansvara för framplockande av en 
valberedningsledamot per klubb. Respektive klubb anmäler sin kandidat till UBF ( 
Anna Järup) senast före jul. ( Hunnebo/Kungshamn, Uddevalla och Ljungskile). 
23. Val av ledamöter till valberedningen 
Se § 22. 
24. Mötets avslutande 
Ordföranden Thomas Axenbratt avtackade Anna Järup för hennes arbete i 
distriktsstyrelsen. Hon förärades med en blomsterbukett. 
Årsmötesordföranden avtackades för ett väl utfört ordförandeskap. 
Sedan avslutade den omvalde ordföranden årsmötet. 
 

 

Ordföranden:
 __________________________________________________ 

  Ulf Halvorsen 



 
 
 

Justerare: __________________________________________________ 

  Mikael Skön 

 

 
 __________________________________________________ 

  Gert-Inge Hugosson 

 

Sekreterare:
 __________________________________________________ 

  Åke Andersson 


