Stockholm 2017-03-26

Protokoll årsmötet 2017

Protokoll fört vid Svenska Boxningsförbundets
årsmöte söndagen den 26 mars 2017
på Quality Globe Hotel Stockholm.
Årsmötets öppnande, parentationer, utmärkelser
Förbundsordförande Tommy Lindström hälsade å förbundsstyrelsens vägnar alla närvarande varmt välkomna till
Svenska Boxningsförbundets årsmöte. Han berörde året som gått i korta ordalag och värnade om att det fortsättningsvis
ska råda god och saklig ton mellan alla involverade inom den svenska boxningsrörelsen.

En tyst minut hölls för följande avlidna: Gillis Stenmark 1 december 2015, Nils-Erik Rosén januari 2016, Björn Davegårdh
12 mars 2016, Göran Olsson 12 mars 2016, Harry Blomberg 6 juli 2016, Ulf Andersson 10 juli 2016, Giovanni Alvarez 26
september 2016 och Pertti Wassenius 26 oktober 2016
Priser och utmärkelser delades ut till följande:
Björn Rosengrens pris samt SBFs pris Årets boxare: Anna Laurell, IF Linnea
Årets dam: Lise Sandebjer, BK Örnen
Årets herr: Yohannes Berhane, IF Linnea
Årets damjunior: Steffi Thour, BK Värend
Årets herrjunior Samer Tabal, Hammarby IF
Årets ungdom dam samt S-E Feinsteins stipendium: Elise Saulesco, BK Swing
Årets ungdom herr samt S-E Feinsteins stipendium: Hugo Pettersson, Mjölby Boxing Team
S-E Feinsteins stipendium för fortsatt satsning: Amad Doski, Halmstad AIS
S-E Feinsteins stipendium för fortsatt satsning: Amanda Lundström, IF Linnea
Årets klubb: IF Linnea (2:a Haninge, 3:a IF Göteborg Team Box)
Årets ledare: Ray Husac, mångårig ledare och huvudtränare för såväl BK Rebel och Skene BK har av Svenska
Boxningsförbundets styrelse utsetts till årets ledare inom den svenska boxningssporten. Ray har under en lång tid varit
en central gestalt i Västergötlands distrikt. Han har genom åren ihärdigt trott på sin sak vilket resulterat i turneringarna
King of the Ring och Europas största damturnering Golden Girl. Ray Husac personifierar en genuin idrottsledare med de
aktivas bästa för ögonen med erfarenhet och stor kunskap har han bidragit till att säkerställa och utveckla
boxningssporten i Västergötland och i Sverige.
Årets domare: Mats Olander fortsätter att hålla en hög nivå år efter år nationellt, vilket han under året visat på ett
utmärkt sätt i en rad toppmatcher. Internatnationellt har Mats även visat upp att han också håller allra högsta klass. Detta
har bland annat i år resulterat i att AIBA har utnämnt honom efter godkända prov till tre-stjärnig domare.
Svenska Boxningsförbundets Silvermedalj till Per-Axel Sjöholm (PAX) för hans insatser inom boxning. Per-Axel har
arbetat med boxning som tränare i över 30 år. Han har varit tränare i BK Värend, Landskrona BK, Ystads SK, Enighet
och sedan 3 år tränare i BK-Viljan Sjöbo. Per-Axel har även under dessa 30 år varit distriktstränare i Skåne, suttit i
Svenska Boxningsförbundets styrelse och i Skånes Boxningsförbunds styrelse. (inskickad av Jessica Andersson, ordf
BK Viljan)
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SBF uppmärksammade även föreningen GAK Enighet som fyller 125 år den 22 april detta år

Ordförande Tommy Lindström förklarade därefter mötet öppnat.

1. Upprop, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd
Av 154 röstberättigade klubbar fastställdes röstlängden till 106.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
Den föreslagna föredragningslistan fastställdes.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns behörigen utlyst.
4. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet utsågs Björn Rosengren.
5. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet utsågs Pehr Grånefors, generalsekreterare för Svenska Boxningsförbundet.
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ingrid Niklasson och Kermith Fredriksson.
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli 2015 – 31 december 2016.
Den relativt sett omfattande verksamhetsberättelsen behandlades på så sätt att ombuden via mötesordförande
Björn Rosengrens ledning gavs tillfälle att ställa frågor utifrån denna.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 1 juli 2015 – 31 december 2016.
b) förbundsstyrelsens årsbokslut för tiden 1 juli 2015 – 31 december 2016.
Årsmötet beslutade att godkänna årsbokslutet för 1 juli 2015 – 31 december 2016.
c) revisorernas berättelse för samma tid
Mötesordförande Björn Rosengren läste upp revisionsberättelsen och gav årsmötet möjlighet att ställa frågor till styrelsen
då ingen av revisorerna var på plats.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen för tiden 1 juli 2015 – 31 december 2016 till
handlingarna.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det förlängda verksamhetsåret 1 juli 2015 – 31 december 2016.
9. Behandling av förslag till verksamhetsplan för förbundet.
I egenskap av ombud för Angered BC yttrade Helga Valdimarsdottir att det finns en att man saknar en budget i
verksamhetsplanen och att inget nämns om Idrottslyftet i den bemärkelsen som ordföranden yttrat de senaste två
dagarna.
Jean Altun, SBF ledamot, föreslog att en kommitté för det sportsliga ansvaret ska tillsättas istället som förslaget är att en
person i styrelsen ska ha det sportsliga ansvaret. Ordförande Tommy Lindström replikerade med att det behövs en
säkerhet för styrelsen gällande det sportsliga ansvaret. Åke Johansson, ombud för BK Falken menade på att det är bra
om det bara finns en sportsligt ansvarig och att den personen ansvarar för att landslaget tas ut på rätt grunder.
Åsa Karlsson, ombud för Oskarshamns BK, påpekade att verksamhetsplanen saknar budget och flerårsplan.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och styrelsen uppmanades att arbeta enligt föredragen plan.
10. Behandling av propositioner
a. Förslag nya om stadgar för SBF och SDF
Ordförande Tommy Lindström föredrog propositionen och föreslog att årsmötet ska utse en Stadgekommitté för att göra
en översyn av nu gällande stadgar för SBF och SDF gentemot de stadgeförslag som RF:s stadgekommitté har utarbetat
och det beslut om normalstadgar som kommande Riksidrottsmöte kan komma att besluta om.
Ordförande Tommy Lindström föreslog också tre personer som ska ingå i stadgekommittén: Henrik Bromfält, Helga

Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus Box 110 16
10061 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
Tel: +46 (0)8 669 60 00

Org.nr:802000-4183
info@swebox.se
www.swebox.se

Valdimarsdottir och Carina Shilén.
Årsmötet beslutade enligt ordförandes förslag.
b. Beslut om disciplinnämnden
Ordförande Tommy Lindström föredrog propositionen och föreslog inrättande av fristående Disciplinnämnder till
förbundet och distrikten genom vissa ändringar i nuvarande stadgar.
Årsmötet beslutade enligt ordförandes förslag.
I den anslutande omröstningen om vilka som ska ingå i SBFs Disciplinnämnd röstades följande personer in: Erik Forss,
ordförande 2 år, Anne Merete Mellemsaether, ledamot 2 år, John Brikell, ledamot 1 år, Mose Sayed, suppleant 2 år,
Tommy Torstensson, suppleant 1 år.
c. Förslag om medlemsavgiftshöjning
Kassören Gösta Niklasson föredrog propositionen om avgiftshöjning för anslutna föreningar till Svenska
Boxningsförbundet från nuvarande 2500 kr/år till 3 500 kr/år.
En votering föreslogs och resulterade i 57 röster mot avgiftshöjning mot 49 för en avgiftshöjning.
Årsmötet beslutade avslå styrelsens förslag och medlemsavgiften ligger därmed kvar på oförändrade 2 500 kr/år.
11. Val av ordförande för en tid av två år
Valberedningens ordförande Erik Forss föredrog valberedningens förslag om omval av Tommy Lindström. Ordförande
Tommy Lindström avsade sig möjligheten att bli omvald.
Följande nomineringar framfördes: Simon Vis Jameghar, Pelle Löving och Thabo Motsieloa. Efter korta framföranden av
var och en ställdes de sedan mot varandra och efter sluten omröstning räknades resultatet till: 46 röster för Simon Vis
Jameghar, 37 röster för Thabo Motsieloa och 27 röster för Pelle Löving.
Årsmötet valde Simon Vis Jameghar till SBF:s ordförande för en tid av två år.
12. Val av tre ledamöter för en tid av två arbetsår
Valberedningens ordförande Erik Forss föredrog valberedningens förslag om nyval av Mikael Gustavsson, Lotta Källbom
och Nelson Guzlander. Övriga nomineringar som kom in från rörelsen var Per-Ola Lindell och Teimor Alexander
Mullazadeh. Mikael Gustavsson drog tillbaka sin kandidatur och efter en omröstning stod det klart att årsmötet valde
följande tre ledamöter för en tid av två år: Per-Ola Lindell, Teimor Alexander Mullazadeh och Lotta Källbom.
13. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett arbetsår.
Valberedningens ordförande Erik Forss föredrog valberedningens förslag om omval på Thomas Kensert och nyval av
Jenny Johannesson. Övrig nominering som kom in från rörelsen var Jan Eliasson en omröstning stod det klart att
årsmötet valde följande två suppleanter för en tid av ett år: Jenny Johannesson och Jan Eliasson.
14. Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd, för en tid av ett arbetsår.
Valberedningens ordförande Erik Forss föreslog omval av Stefan Persson (auktoriserad revisor) och Thomas Häggkvist.
Årsmötet beslutade bifalla valberedningens förslag.
15. Val av revisorssuppleant för en tid av ett arbetsår.
Mötesordförande Björn Rosengren föreslog nyval av Jonathan Bexelius.
Årsmötet beslutade bifalla mötesordförandes förslag.
16. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett arbetsår.
Följande personer nominerades av rörelsen: Ken Kvist (ordf) Anders Holmberg, Maria Johansson, Robert Nordman och
Linus Gustavsson. Efter en votering stod det klart att årsmötet valde Ken Kvist, ordförande, Maria Johansson, ledamot
och Robert Nordman, ledamot för en tid av ett år.
Årsmötets avslutande
SBF:s nyvalda ordförande, avgående ordföranden för styrelse och valberedning, nyvalda- och avgående
styrelseledamöter, nyvalda- och avgående suppleanter, nyvalda- och avgående valberedningsledamöter, årets ledare,
årets domare och SBFs silvermedaljör mottog varsin blombukett av generalsekreteraren Pehr Grånefors.
Mötesordförande Björn Rosengren tackades för sin insats som mötesordförande med en bok om Muhammad Ali och ett
presentkort.
Förbundsordförande Tommy Lindström tackade alla mötesdeltagare för ett gott möte och förklarade årsmötet avslutat.
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Stockholm som ovan

Pehr Grånefors, sekreterare

Björn Rosengren, mötesordförande

Ingrid Niklasson, justerare
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Kermith Fredriksson, justerare
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