
Protokoll fört vid Årsmöte med SBK:s Upplandsdistrikt 24 mars 2019 
 
Närvarande klubbar, UBK, RBK, BHBK, MSBK, HeBK, TBK, HäBK, KBK, VäBK, 
OTBK, EBK, VaBK 
Frånvarande klubbar, ÖBK 
Närvarolista bifogas 
 
1.Öppnande 
Distriktets ordförande Sven-Eric Svensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 
 2. Fastställande av röstlängden.  
 Röstlängd fastställs vid behov enligt bifogad närvarolista. 
 
 3. Val av mötesordförande samt distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
 Årsmötet valde Stafan Thorman till mötesordförande. Styrelsen anmälde Ingrid Andersson till 
mötessekreterare. Staffan tackade för förtroendet och tog över ordförandeposten. 
 
 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
 justera protokollet.   
 Årsmötet utsåg till justerare och rösträknare Anna-Carin Karlsson BHBK Agneta Fast-Karlberg 
BHBK 
 
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 
§ 7moment 6. 
   Inga andra närvarande. 
  
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
 Årsmötet ansåg att mötet var utlyst enligt stadgarna. 
 
7. Fastställande av dagordning. 
Förelagd dagordning fastställdes av mötet. 
 
8. Genomgång av: 
a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 
och uppdrag från föregående årsmöte, 
Verksamhetsberättelse och kommande mål föredrogs 
b. balans- och resultaträkning 
Gicks igenom  
c. revisorernas berättelse. 
Revisorerna gick igenom sin berättelse. 
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 
förlust. 
Årsmötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkningar. Årets överskott 7587,89 kr förs i ny 
räkning. 
 
10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.  
Årsmötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. 
 
11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: 



a. mål, 
Verksamhetsplan för 2019 och översikt för 2020 presenterades. 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret, 
Rambudget för 2019 presenterades. 
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår  
Föreslogs oförändrad avgift.  
d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 
Förelåg inga. 
 
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. 
Verksamhetsplan och rambudget fastställdes. 
Beslöts att distriktsavgiften för 2020 skall vara oförändrat 30 kr. 
 
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
Hänvisades till presentationen av verksamhetsplanen.  
 
14. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 
Ordförande:             Sven-Eric Svensson BHBK, omval 1 år 
Vice Ordförande:    Marita Berg KBK vald 2018 
Kassör:                     Richard Karlen RBK vald 2018 
Sekreterare:              Göran Hagberg VaBK nyval 2 år 
Ledamöter:              Petra Strand BHBK vald 2018 
                                  Ola Eriksson OTBK vald 2018 
                                  Jenny Nyberg VaBK omval 2 år 
                                  Anki Stareborn TBK nyval 2år 
                                  Carola Hag VaBK  omval 2 år 
Suppleanter:            Aime Ambrosen KBK vald 2018 
                                  Sofia Lovén UBK omval 2 år 
                                 Mona Almqvist KBK  fyllnadsval 1 år efter Madeleine Arvidsson 
(Ordning för suppleanternas tjänstgöring: Aime Ambrosen, Sofia Lovén, Mona Almqvist) 
 
15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9. 
Revisorer:                    Gun Englund BHBK omval 1 år 
                                      Mia Dunder TBK omval 1 år 
Revisorsuppleanter:   Katarina Snecker BHBK omval 1 år 
                                     Kjell Pettersson HäBK nyval 1 år 
 
Till 16. Val av valberedning enligt § 10. 
valberedning valdes: 
                                            Conny Hallberg UBK vald 2018 
                                            Birgitta Melin HäBK 2 år 
                                            Sammankallande 1 år, vakant  ärendet bordläggs till nästa 
medlemsmöte den 9/5 2019 
                                             
 
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 
§14, §15 och §16 ovan förklarades omedelbart justerade. 
 



18. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt § 8 moment 7 
som inte behandlats under punkt 12. 
Inga inkomna motioner 
. 
18b Vad anser distriktets klubbar om vandringspriser?  
Ingen på mötet hade något emot att slopa vandringspriserna o istället ge något som pristagaren 
får behålla. Ett beslut i frågan tas på nästkommande medlemsmöte. 
 
19. Utdelning av vandringspriser och avtackningar. 
 
 
 
20. Årsmötets avslutande. 
Ordförande Sven-Eric Svensson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                 …………………………………............... 
 

Mötesordförande Staffan Thorman                                                 Sekreterare Ingrid Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….                     ………………………………………………… 

 

Justeringsman     Anna-Carin Karlsson BHBK                            Justeringsman  Agneta Fast-Karberg BHBK 


