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1. Röstlängd: 14 klubbar.
2. Fastställande av föredragningslista: Punkten ”verksamhetsplan” läggs till efter punkt
9. Denna kallas för punkt 9b.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande: Mötet har utlyst enligt stadgarna på vår
hemsida, SBF:s hemsida och över facebook. Mejl har även skickats ut till distriktets
klubbar.
4. Ordförande för mötet: Peter Kärrlander
5. Sekreterare för mötet: Joel Grandell
6. Det finns ingen punkt 6 i dagordningen. Därav hoppades denna punkt över.
7. Protokolljusterare för mötet : Paal Bjerke och Carina Sihlén.
8. Behandling av verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen gick igenom och
några ofullständiga formuleringar ändrades. Nedan följer punkter från
verksamhetsberättelsen som årsmötet belyste.
- SGBF har under säsongen gått från 22 st klubbar till 20 st klubbar. Skarpnäck och BK
Träffen har lagts ner.
- Carina Sihlén har gjort ett utomordentligt arbete med diplomserien efter att Håkan
Sindermark har avsagts sig diplomserien. Även Vido Ratkovic har gjort ett fint arbete
med administrationen kring diplomserien.
- Gemensamma träningar har inte fungerat för seniorernas stadslag. Kanske borde
man tänka om och anordna sparringträffar istället.
- Ingen hedersplankett har delats ut för säsongen. Årsmötet beslöt att den nya
styrelsen får utse en pristagare.
Behandling av förvaltningsberättelse: Förvaltningsberättelsen gicks igenom. Nedan
följer punkter årsmötet diskuterade angående förvaltningen.
- Åke Andersson föreslog att vi skulle nyttja statens räntekonton med garantier. Hans
Lindahl tror att det enbart gäller privatpersoner. Åke Andersson åtog sig att kolla upp
detta.
- SGBF köpte ett antal handskar och två hjälmar till Mellansvenska. Dessa ligger hos
Peter Kärrlander. Vad ska vi göra med dessa? Hans Lindahl föreslog att vi skulle sälja
de. Årsmötet skickar frågan vidare till den nya styrelsen.
9. Ansvarsfrihet: Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012/2013 av årsmötet.
9b. (Extra punkt) Verksamhetsplan: Nedan återges de bitar årsmötet berörde

vidrörande verksamhetsplanen
-Diplomverksamheten rullar på bra. Carina Sihléns jobb med diplomserien är
fantastisk. Paal Bjerkes arbete som ringdomare för diplomserien är även enastående.
Vido Ratkovic har även gjort ett fint arbete med administrationen kring diplomserien.
- Om vi ska ha en internationell närvaro måste vi få med fler klubbar till seniorernas
stadslag. Eventuellt skulle vi satsa mer på tävlingar på hemmaplan. Vi borde kanske
bjuda hit internationell boxare för att få ett större intresse för boxningen i distriktet.
Detta kostar pengar. Borde man satsa mer pengar på att få hit boxare istället för att
satsa alla pengar på att resa utomlands? Kanske borde man ändra SGBF:s roll till att
klubbarna tar initiativ, Ex. En Initiativtagande klubb kommer in med en ansökan för att
få bidrag ex. för att åka till en stadskamp eller arrangera en stadskamp.
- Vi har de senaste säsongerna haft problem att kunna göra något stort tillsammans i
Stockholmsförbundet . Mycket beroende på att det saknas de ideella krafterna med
rätt kompetens.
- Medlemsavgiften måste vara grunden för att få deltaga på av distriktet
bidragsgivande resor eller projekt. Vi måste strama åt medlemsavgiften vad det
gäller deltagandet i SGBF-verksamheter. Det vill säga är man inte medlem får man inte
deltaga på distriktetförbundets tävlingar och övriga verksamheter.
-Botkyrka har fått en ny träningslokal där man kan ha tävlingar. Eventuellt ska man
starta upp Botkyrka Cup igen. Frågan läggs vidare till styrelsen. Ska vi ha en cup? Vad
ska det vara för cup?
- Utbildningarna har stannat av i distriktet, och SGBF arrangerade under förra säsong
inga utbildningar. Hur löser vi detta? Eventuellt kan vi lägga ut utbildningarna på
klubbar och få de att ta initiativet. Klubbarna får då driva och ta initiativet.
10. Motioner: Motion 1, Narva BK, årsavgifter: Årsavgiften höjdes för att den skulle täcka
biljettavgifter för stadskamper. Stadskamper har dock uteblivit. Årsmötet beslutade
att medlemsavgiften sänks från 1.500:- till 1.000:-, och att man kan återkräva 500:tills den 31/12-2013. Motionen bifölls.
-Motion 2, Narva BK, bidrag till lokala tävlingar: Årsmötet beslutade att det ska kunna
utgå ett bidrag på 5000:- för en tävling. Arrangerande klubb ska komma in med en
ansökan och sedan få bidrag vid återrapport. Motionen bifölls.
11. Val av ordförande för två år: Valberedningens förslag: Thomas Borg, Hammarby IF
- Årsmötet valde Thomas Borg som ordförande för två år.
12. Val av en ledamot för två år: Valberedningens förslag: Joel Grandell, Hammarby IF
- Årsmötet valde Joel Grandell för två år
- Carina Sihlen, IF Linnéa sitter kvar på ett år.
13. Val av två ledamöter för ett år: Valberedningens förslag: Paal Bjerke, Botkyrka BK
- Årsmötet valde Paal Bjerke, Botkyrka BK
- Då valberedningen inte har fått in några fler förslag på en till ledamot för ett år
beslöt årsmötet att lämna över platsen till fyllnadsval. Årsmötet lämnar över valet till
den nya styrelsen och valberedningen att utse en ledamot för ett år.

