ÅRSMÖTES PROTOKOLL
DAG OCH TID

Onsdagen den 27 februari 2014

PLATS

Thordengården, Uddevalla

Välkomsthälsning:
Bohusläns Fotbollförbunds ordförande Annika Åberg Darell hälsar samtliga välkomna till
kvällens årsmöte.
Utmärkelser.
Förtjänsttecken i silver utdelades till: Maria Niklasson, Bohusläns Fotbollförbund samt
Sixten Söderberg, Smögens IF. Båda två fick välförtjänta applåder efter 20 års tjänst i
distriktsförbund och för Sixtens vidkommande föreningsstyrelse.
Information
Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson rapporterade om 23 månaders intensivt
arbete. Karl-Erik tog bland annat upp att man under 2013 tog ett beslut om ett nytt strategidokument. Förbudet genomförde också under året en stor nollmätning av antalet spelare, ledare
m.m. vilket Annika Åberg Darell senare under informationen kom att informera vidare om. Vidare
berättade Karl-Erik om dam EM 2013 vilket blev en dundersuccé både sportsligt och ekonomiskt.
Karl-Erik framhöll vidare de framgångar svensk fotboll haft under året, inte minst våra ungdomslandslag. VM-kvalet för damer har också börjat positivt. Under 2014 kommer svensk fotboll att
göra en serieöversyn på herrsidan samt jobba med arrangörskapet av matcher. Karl-Erik betonade
också det stora problemet som han varnade samtliga närvarande för oavsett divisionstillhörighet –
matchfixing.
Annika Åberg Darell och Mikael Wireby informerade om det nya landsbygdsprojektet som
Bohuslän tillsammans med Västergötland, Dalsland och Göteborgs FF jobbar med. Annika och
Mikael förklarade hur våra föreningar kommer att informeras om projektet. Projektet i Bohuslän
heter Framtidens förening.
Lars Hansson informerade om arrangörskapet av Nordisk Flickturnering 2014.
§1
Årsmötets öppnande.
Förbundsordförande Annika Åberg Darell förklarar årsmötet med Bohusläns Fotbollförbund
2014 öppnat.
§2
Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
Lars Hansson förättar upprop av föreningsombuden. Vid uppropet konstateras att
29 föreningar är närvarande med tillsammans 68 röster.
Årsmötet beslutar fastställa röstlängden till 68 röster
§3
Årsmötets behöriga utlysande.
Lars Hansson meddelar att kallelsen utlades på hemsidan den 2014-01-16, kungörelse
i Magasinet Svensk Fotbolls septembernummer. Årsmötet anser därmed att årsmötet blivit
utlyst i behörig ordning.

§4
Val av ordförande av årsmötet.
På förslag av valberedningen väljs Evy Gahnström till ordförande av mötet. Evy tackar
för förtroendet och gör en kort presentation.
§5
Val av sekreterare för årsmötet.
På förslag av valberedningen väljs Lars Hansson.
§6
Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
På förslag av valberedningen väljs Annika Lindberg, Lysekils FF och Lars Adriansson,
Hedekas IF, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§7
Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.
Ordföranden Evy Ganström gick igenom verksamhetsberättelsen punkt för punkt och vid
punkten utmärkelser meddelade Olle Persson, Smögens IF, att föreningens utmärkelser saknades.
Smögens IF:s utmärkelser som utdelades vid sitt 100-års jubileum 2013-03-09 bifogas detta
protokoll.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.
§8
Föredragning av distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse.
Ordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen muntligt. Årsmötet godkänner därefter
förvaltningsberättelsen.
§9
Föredragning av revisorernas berättelse.
Ordföranden ställde frågan om samtliga läst revisionsberättelsen för 2013 och fick uppfattningen
om att så var fallet. Årsmötet godkänner därefter revisionsberättelsen och den läggs därefter till
handlingarna.
§ 10
Fastställande av balansräkning per 2013-12-31
Årsmötet beslutar att fastställa balansräkningen per 2013-12-31.
§ 11
Beslut med anledning av årets resultat enligt fastställd balansräkning.
Årsmötet godkände årets resultat på 46 321 kr.
§ 12
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja distriktsstyrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 13
Val på ett år av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen.
Ordföranden i valberedningen, Barbro Erlandsson redogjorde för hur valberedningens
arbete gått till och meddelade vidare att Anna Toresson ej deltagit i arbetet på grund av
personliga skäl samt att en enig valberedning kommit fram till det förslag som utsänts
till föreningarna och presenterats på BFF’s hemsida. Barbro rapporterade även att hon
fått en avsägelse från en av valberedningen nominerade styrelseledamotskandidaterna

Oskar Homberg. Barbro rapporterade vidare att hon mottagit en mejlsändelse från Vallens
IF’s kansli där 19 föreningar meddelat att de ifrågasätter valberedningens förslag att ej
nominera Maria Niklasson för fortsatt styrelsearbete. Ordföranden för mötet ställde
frågan om val på ett år av distriktsordförande. Barbro Erlandsson från valberedningen
föreslog Annika Åberg Darell. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag och
Annika Åberg Darell valdes till distriktsordförande för ett år.
§ 14
Val av övriga styrelseledamöter.
Ordföranden Evy Gahnström valde därefter att tillfråga årsmötet för varje av nedanstående
kandidater. Årsmötet beslutade att välja omval för Niklas Aldegren, Martin Karlsson och
Maria Niklasson samt nyval för Olle Persson, Smögens IF, som under denna paragraf fick
tillfälle att presentera sig.
§ 15
Val av två revisorer jämte två suppleanter för tiden till och med nästa
distriktsårsmöte
Valberedningen förslår omval av Bengt Germsjö, Lysekil och Jan-Åke Niklasson, Henån
till revisorer och till revisorssuppleanter föreslår valberedningen omval av Barbro Eklund,
Grebbestad samt nyval av Thomas Olofsson, Ljungskile SK.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
§ 16
Val av valberedning för år 2014.
Årsmötet beslutade efter diverse diskussioner att välja Christer Nyman till ordförande, nyval,
samt övriga ledamöter Martin Hesselroth och Anna Thoresson är valda på två år 20l3 och nyval
för Marit Rutgersson. Årsmötet uppdrog vidare åt nyvald valberedning att adjungera ytterligare
en ledamot.
§ 17
Val av ordinarie ledamot till Svenska Fotbollförbundet representantskap
och personlig suppleant för denne.
Årsmötet beslutar att välja Maria Niklasson till ordinarie ledamot samt Thomas Akervall till
suppleant.
§ 18
Val av ombud till Svenska Fotbollförbundets årsmöte.
Årsmötet beslutar att välja Maria Niklasson samt att låta styrelsen besluta om övriga
deltagare.
§ 19
Val av ombud till Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte.
Årsmötet beslutar att styrelsen utser representanter.
§ 20
Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
Årsmötet beslutar att fastställa den av styrelsen framlagda arbetsplanen för 2014.
§ 21
Fastställande av inkomst och utgiftsstat.
Styrelsens förslag till budget finns inför i verksamhetsberättelsen på sidan 15 iverksamhetsberättelsen.
Årsmötet beslutar godkänna styrelsen förslag till budget.

§ 22
Behandling av förslag som väckts av BFF-styrelse.
Något förslag från styrelsen fanns ej att behandla, punkten utgår därför från
föredragningslistan.
§ 23.
Behandling av motion från röstberättigad förening.
Någon motion till dagens möte har ej inkommit, punkten utgår därför från
föredragningslistan.
§ 24.
Redogörelse för ärende som skall förekomma på Svenska Fotbollförbundets
Årsmöte.
Karl-Erik Nilsson redogör för några frågor som kommer att behandlas.
§ 25 Årsmötets avslutning
Då föredragningslistan nu är genomgången tackar mötesordförande Evy Gahnström
för att ha fått leda årsmötet och önskar Bohusläns Fotbollförbund lycka till.
Ordförande Annika Åberg Darell tackar Evy Gahnström för ett bra utfört jobb som
mötesordförande med att överlämnar en blomsterbukett. Hon tackar därefter
avgående styrelseledamoten Jörgen Andersson för ett mycket gott jobb i styrelsen samt
överlämnar blomsterbukett och resecheck.
Evy Gahnström förklarar därefter årsmötet år 2013 för avslutat.

Henån, dag som ovan

Lars Hansson, sekreterare

JUSTERAS

Evy Gahnström, ordförande

Annika Lindberg, Lysekils FF
Justeringsman

Lars Adriansson, Hedekas IF
Justeringsman

Utmärkelser Smögens IF 2013
Ungdomsledardiplom

Tomas Andersson
Stefan Berntsson
Christian Gustafsson
Olof Hansson
Tomas Ingvarsson
Niclas Olsson
Bengt Persson
Göran Rönnblom
Henrik Wallin

Diplom

Lars Chriöisty
Lars-Erik Ekdal
Agneta Hellgren
Olof Hansson
Olle Persson
Gunnar Stranne

Förtjänsttecken i silver

Sixten R Söderberg

