
Protokoll fört vid Säven BK:s Årsmöte 2016-02-23 kl. 18.30 
 

Mötet öppnas. Thomas Karlsson förklarade mötet öppnat. 
 
§1 Fastställande av röstlängd för mötet. Se bifogat dokument. 
 

§2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet. Mötet valde    

     Thomas Karlsson till ordförande, Christer Björnsson till vice ordförande och Helene  
     Sundqvist till sekreterare. 
 

§3 Val av två protokolljusterare och rösträknare.  
     Mötet vald Leif Carlsson och Olle Näverstedt. 
 

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
     Mötet har utlysts i god tid i både Alingsås Tidning 6/2 och på Hemsidan. 
   

§5 Fastställande av föredragningslista. Mötet godkände föredragningslistan. 
 

§6 Årsrapporter. 
     Thomas Karlsson uppläste styrelsens verksamhetsberättelse och sektioner. 
     Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) redovisades av Christer  

     Björnsson. 

 

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.  
     Leifh Karlsson läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga 1. 
 

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  
     Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 
 

§9 Fastställande av medlemsavgifter för 2016.  

     Mötet beslutade att årets medlemsavgifter på 150 kr per person med tillägg av 100 kr per  
     familjemedlem och för familj 250 kr. Stöd medlem betalar 150 kr och för 2 personer i  

     samma familj betalar 250 kr. 
 

§10 Fastställande av Verksamhetsplan. 
       Thomas Karlsson redovisade aktivitetsplanen för 2016. Se bilaga 2. 
 

§11 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner  

       Inga förslag har inkommit. 
 

§12 Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.  
       Omvald på 1 år: Thomas Karlsson. 
 

§13 Val av styrelseledamöter. 
       Avgår: Britt Gustavsson och Weine Eriksson. 

       Kvarstående på 1 år Frank Tholsgård och Eva Karlsson. 
       Omvalda på 2 år. Helene Sundqvist, Anton Karlsson. 

       Nyvalda på 1 år, Ronny Widell och 2 år Erica Kihlman. 
  

§14 Val av suppleanter till styrelsen. 
       Avgår. Andreas Alveflo. 
       Nyvald på 2 år. Rasmus Langdell och på 1 år Tomas Johansson. 
 



      Härutöver har fotboll-, innebandy- och ungdomssektionerna rätt att utse adjungerad  

      ledamot som får delta på styrelsemöten utan rösträtt. 
 

§15 Val av ledamöter i fotbollssektionen 
      Avgående. Nicklas Näverstedt. 
      Kvarstående 1 år: Göran Andersson. 
      Omvald på 2 år Patrik Svantesson 

      Nyvald på 2 år Erik Adolfsson. 
  

      Tränare och assisterande tränare kallas vid behov.             
 

§16 Val av ledamöter i ungdomssektionen. 
      Omvalde Ronny Widell som sammankallande på ett år. 
  

      Övriga ledamöter är lagledarna i ungdomslagen i fotboll. 
 

§17 Val av ledamöter till innebandysektionen. 
       Omvald på 1 år Erika Kihlman som sammankallande. 
  

       Övriga ledamöter är lagledarna i ungdomslagen i innebandy. 
 

§18 Val av ledamöter till trivselkommittén. 
       Ansvar för inköp till kiosk och större gemensamma arrangemang. 

       Avgår. Britt Gustavsson. 
       Omvald på 2 år: Helene Sundqvist. 
       Omvald på 2 år: Eva Karlsson. 

       Nyvald på 1 år: Stina Ekdahl. 
  
      Varje ungdomslag utser 1 lagförälder. 
 

§19 Val av två revisorer jämte ersättare. 
       Avgående: Leifh Karlsson. 
       Omvald på 2 år Leif Carlsson 

       Nyvald på 1 år Jens Johansson. 
       Omvald suppleant på 1 år. Lars Dalén. 
  

§20 Val av utbildningsansvarig. 
       Mötet bestämde att Fotbollssektionen och ungdomssektionen ansvara gemensamt. 
 

§21 Val av ledamöter till valberedningen. 
       Omval på 2 år Hans Persson. 
       Nyvald på 3 år Britt Gustavsson (sammankallande) 
       Nyvald på 2 år Andreas Alveflo. 
       Nyvald på 1 år Weine Eriksson. 
 

§22 Val av ledamöter i sponsor kommittén. 
       Omvalde Thomas Karlsson på ett år. 
       Nyvald på 1 år Tomas Johansson. 
  
  

§23 Val av ledamöter i plankommittén. 
       Avgår Jan Benjaminsson 
       Kvarstående på 1 år: Janne Widell och Seved Sundqvist. 



       Omvald på 2 år. Göran Andersson och Hans Persson 
  

§24 Val av lotteriansvarig. 
        Förslag på omval på 1 år Hans Persson. 
  

§25 Val av kontaktman för Bingolotto. 
       Omvald på 1 år Hans Persson. 
 

§26 Val av kontrollant av lotterier. 
       Mötet omvalde Seth Sjöblom på ett år. 
 

§27 Val av ordinarie ledamot i Västergötlands Fotbollsförbunds Representantskap 2016, 

       jämte personlig ersättare för denne. 
       Fotbollssektionen utser dessa och skall omgående anmälas in till VFF. 

 

§28 Val av representanter i föreningsalliansen styrelse. 
       Förslag till omvald på 1 år: Leif Carlsson, Johan Sävenstrand och Alexander  Vårhall.  
 

§29 Val av 8 ledamöter till Föreningsalliansen i Nårungas årsmöte. 
        Omval på 1 år: Styrelsens ledamöter och suppleanter. 
 

§30 Val av ledamot till Föreningsalliansen i Nårungas valberedning. 
       Omvald på 1 år: Valberedningen SBK. 
 

§31 Val av ledamot till Nårunga byalag. 
       Avgår: Jan Benjaminsson. 
       Nyval på 1 år Thomas Karlsson. 
 

§32 Val av ledamöter i föreningsrådet i Vårgårda. 
       Omvalde Eva Karlsson på 1 år. 
  

  §33 Val av ledamot till Föreningsalliansen för Byahallen. 
         Omvald Östen Hallenbert på 1 år. 

 

§34 Val av droginformatör. 
       Omval på 1 år: Eva Karlsson.  
 

§35 Val av brandskydds- och försäkringsansvarig. 
         Omval på 1 år: Janne Widell. 
 

§36 Val av huvudansvarig för hemsidan. 
        Omval på 1 år: Thomas Karlsson. 

  

§ 37 Val av kontaktman för Vårgårda Föreningsarkiv. 

        Nyvalda på 1 år: Britt Gustavsson och Christer Björnsson.         
 

§ 38 Övriga frågor. 
          a) Sävens BK 80 år 2017. Ska vi anordna en sommarfest med jippo runt omkring. 
              Sävevallen till detta jubileum. Godkändes. 
          b) Anslutning till LNS, fiberförening, Godkändes. se bilaga 3. 
          c) Thomas informerade lite om reparationen av dusch rummen och bastu, det är snart 

färdigt. 
 



§ 39 Mötet avslutas. 
     Thomas avslutar mötet och tackar alla avgående i styrelsen, suppleanter, våra anställda för  

     ett gott arbete, och många fler med en blombukett. 
        Samt alla deltagare på mötet för visat intresse och inbjöd till Britts goda smörgåstårta och  

        kaffe. 
 

 

Vid protokollet 
 
 

Helene Sundqvist 
 
 

Justeringsman, Leif Carlsson           Justeringsman, Olle Näverstedt 


