
 
    
 

Protokoll fört vid WDBF:s årsmöte digitalt 
                         27 mars 2021 i Skövde 
 
Närvarande: I mötet deltog 30 personer digitalt från 9 klubbar Bon, Sansjö, Ulricehamn 
Karlsborg, Pom, Hjo, Lidköping, Kronäng och Borås. 
 
 § 1. Mötets öppnande 
 
        Ordförande Roger Smedenfeldt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2. Val av mötesfunktionärer 
      a) Ordförande för mötet 
       Till mötesordförande valdes Herman Thorell 
      b) Sekreterare för mötet 
       Till mötessekreterare valdes Stig Eklund 
      c) Två justerare jämte ordföranden justera protokollet.               
        Till justerare valdes Bertil Tunje och Arne Levin. 
 
§ 3. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd         
  
      Upprop samt fullmaktsgranskning genomförde och röstlängden fastställdes med 
      30 st. röstberättigade. 
 
§ 4. Fastställande av dag-arbetsordning för mötet. 
 
       Dagordningen godkändes. 
 
§ 5. Frågan om mötets behöriga utlysande 
 
       Mötets behöriga utlysande godkändes. 
 
§ 6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse. 
 
       Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna           
 
§ 7. Distriktsstyrelsens kassaberättelse. 
 
       Mötet godkände kassaberättelsen.        
 
§ 8. Revisorernas berättelse.                  
 
       Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes             
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 
 
        Mötet beviljade distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
 



 
 
                        
§ 10.   Behandling av motioner till SBF:s årsmöte.                                             
           Båda motionerna avslogs.                        
           Vad avser styrelseförslag 11:2§4.2 beslöt mötet att texten beslut fattas av    
           minst fyra ledamöter i förening skall kvarstå. 
 
 
§ 11. Beslut om:                  
 
    a) Verksamhetsplan           
         Fastställdes med två tillägg:                    
         Verka för att fler kvinnor deltar i WDBF:s arbete    
         Utveckla barn-och ungdomsidrotten i distriktet.                      
 
    b)  Årsavgift           
         Årsavgiften lämnades oförändrad. 300 kr/klubb+20kr licensierad spelare.          
 
    c) Budget     
         Bengt-Göran Karlsson Hjo föreslog en budget i balans.          
         Budgeten antogs i presenterat skick. Bengt-Göran reserverade sig för sitt    
         eget förslag. 
    d) Sanktionsavgifters betalningsperiod                    
        Inbetalning av avgiften skall ske i samband med sanktions 
c) ansökan.                                                                                                       
 
 
§ 12.  Behandling av förslag från Distriktsstyrelsen:                                            
 
    a)    Styrelseförslag 1     Domarersättning                
            Årsmötet beslöt att          
           Subventionering av domarersättning vid användande av domare från               
           annan förening sker med 700 kr samt att den skattefria delen av    
           reseersättningen för domare subventioneras. 
           Att ärendet återgår till styrelsen som får till uppgift att ta fram        
           bestämmelser och kriterier för vad som ska gälla. 
                      
 
    b)    Styrelseförslag 2 
            Årsmöten skall hållas på vardagar utan konferens.                
            Bidraget på 500 kr tas bort. Styrelsen får i uppdrag att utreda om vissa                  
            föreningar skall kunna söka bidrag för att delta på årsmöten.                            
 
    c)    Styrelseförslag 3                 
           Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget        
           Tilläggsförslag, att styrelsen får till uppdrag att utreda om det är av värde   
           för vissa föreningar med ersättning för att delta vid årsmöte. 
                
                                                                                                             
   
    d)   Ändringar av stadgar                                                                                             



           Styrelsens förslag bifalles. Övriga stadgefrågor behandlas vid extra 
           årsmöte i samband med höstkonferensen 
 
§ 13. Val av: 
 
    a)  Distriktsordförande för en tid av ett år 
          Nyval   Roger Smedenfeldt                   
 
   b)   Tre styrelseledamöter för en tid av två år 
          Kajsa Andersson           omval   2 år 
          Stig Eklund                   nyval   2 år      
          Thomas Efraimsson      nyval   2 år 
                                                       
 
c)   Två styrelsesuppleanter för en tid av ett år                                                             
       
       Angelica Söder       nyval           1 år            
       Mikael Gustavsson kvarstår       1 år             
                                                                          
   d)  Två revisorer för en tid av ett år   
        Leif Mollberg         omval      1 år         
        Owe Karlsson         nyval      1 år 
 
   e)  Revisorssuppleant för en tid av ett år          
        Jessica Jansson        nyval      1 år                    
 
   f)  Ombud till förbundsmötet som inte utses av distriktsstyrelsen    
        Uppdrogs åt distriktsstyrelsen att utse dessa 
 
   g)  Valberedningens ordförande för en tid av ett år   
         Mattias Thorell        nyval      1 år 
 
   h)  Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
         Mona Larsson          nyval   1 år 
         Karin Granvik          nyval   1 år 
   i)  Personlig suppleant för ledamot i södra disciplinnämnden 
         Bengt Askvid            omval 1 år     
 
§ 14. Övriga frågor      
         Bertil Tunje uppmanar alla föreningar att se över vilka bidrag som finns att söka.                                    
         Anders Johansson avtackades efter mångårigt arbete i styrelsen. 
         Styrelsen delade ut förtjänsttecken i silver till Thomas Albinsson Lidköping 
         och brons till Kjell-Åke Borchgevink Hjo                            
§ 15. Mötets avslutning    
 
          Ordförande Roger Smedenfeldt tackar Herman Thorell som har hållit i klubban 
          samtidigt tackar alla för visat intresse och önskar den nya styrelsen lycka till. 
 
 
      Protokollet justeras av undertecknade: 
 
 



 
 
       …..................................................                                 …......................................... 
      Ordförande Herman Thorell                                            Sekreterare Stig Eklund 
 
 
 
 
             
      …..................................................   …........................................ 
       Justerare Bertil Tunje     Justerare Arne Levin 
   
 
                                         
 
 
 
 
                                                         
                        
 
 
      


