Protokoll SGBF:s årsmöte 2014-09-22, Carinas Kök, Stadsgården 10, 19:00
§1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet: IF Linnéa, Narva BK, Haninge
BK och Hammarby IF.
§2. Fastställande av dagordning: Dagordningen kunde fastställas.
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande: Mötet har utlyst på webben och över mejl i
god tid.
§4. Val av ordförande för mötet: Åke Andersson, Hammarby IF
§5. Val av sekreterare för mötet: Joel Grandell, Hammarby IF
§6. Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare: Hans Lindahl, Narva BK och
Tommie Gran, Haninge BK.
§7. Behandling av verksamhetsberättelsen:
- Ekonomi: De som ännu har betalat medlemsavgift skall den nya styrelsen ligga på.
Årsmötet skickar med den nya styrelsen att se över stadgarna för vad som gäller om
man ej löser medlemsavgift i SGBF: Kan man tävla ex.?
§8. Behandling av resultat- och balansräkning
- Fonderna skulle kunna sparas i något som kallas för Spax. Den nya Styrelsen får i
uppgift att se om vi kan placera pengarna i fonderna på något annat säkert sätt. I
dagsläget har vi ca. 0,5 % i ränta. Kan vi få högre ränta?
- Revisorn tillsammans med kassören vädjar om att den nya styrelsen icke byter
redovisningssystem. Något man har gjort tidigare vid flera tillfällen, och det kan ställa
till problem när man byter.
§9. Behandling av revisionsberättelse
- Revisorn skickar med en önskat och ett tips till den nya styrelsen: Skriv tydligt vad
som har beslutats i styrelseprotokollen.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
- Årsmötet beslutade att styrelsen får ansvarsfrihet för förvaltningen.
§11. Verksamhetsplan och budget
- Hans Lindahl påpekar att verksamhetsplanen är bra, men att den inte går ihop med
budgeten. I budgeten bör det ligga mer pengar på tävlingar i distriktet, utbildningar
och media enligt Hans L.
-Tävlingsarena: Den nya styrelsen skall kolla upp och ta reda på möjligheterna att
använda Enskedehallen för galor/tävlingar.
- Årsmötet beslutade att klubbar som inte vill vara med att stödja och jobba för
organisationen icke får deltaga på våra tävlingar, resor m.m.
- Budget kommer omarbetats och presenteras av den nya styrelsen på en
ordförandekonferens.
§12. Behandling av motioner
- Inga motioner hade inkommit.
§13.Val av ordförande för SGBF, tillika Ordförande för styrelsen för en period av (2)
två år: Thomas Borg sitter kvar, har ett år kvar på sin period.
§14. Val av (2) två stycken suppleanter för en period av (1) år: Tommie Gran,

Haninge BK och Hans Lindahl, Narva BK.
§15. Val av (2) två ledamöter för en period av (2) två år: Joel Grandell, Hammarby IF
sitter kvar och har ett år till på sin period. En ledamot på två år beslöt årsmötet att vi
skall finna genom fyllnadsval under nästa ordförandekonferens.
§16. Val av (1) en ledamot för en period av (1) ett år: Platsen beslöts av årsmötet att
tilldelas under ett fyllnadsval på nästkommande ordförandekonferens.
§17. Val av (1) två stycken revisor och personlig ersättare för denna med uppgift att
granska
verksamheten, räkenskaper och förvaltning för en period av ett (1) år för en period av
(2) år: Lars-Åke Norberg, IF Linnéa och ersättare: Berndt Carlborg. Haninge BK.
§18. Val av ordförande och två (2) ledarmöter i valberedningen för en tid av ett (1) år:
Ordförande: Åke Andersson, Hammarby IF
Ledamöter: Carina Sihlén, IF Linnéa. Den andra ledamoten beslöt årsmötet att man
skall välja genom ett fyllnadsval på nästkommande ordförandeträff.
§19. Övriga frågor
- Ordförandekonferens: 29/11-2014 klockan 09:30. Plats beslutas på nästa
styrelsemöte.
- Årsmöte tog upp problematiken kring att inga proffsboxare från andra organisationer
än AIBA får ta del av vår verksamhet, inte en gång på klubbnivå. Vi uppmanar all
klubbar att vara försiktiga samt vaksamma.
§20. Mötets avslutande: Mötet avslutades genom att den nya styrelsen tackade för
förtroendet, samt att ordförande Thomas Borg tackade för det gångna året och
tackade sina styrelsekollegor för det stöd de givit honom.
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