
 
 
 
PROTOKOLL FRÅN STOCKHOLMS BASKETDISTRIKTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 
Den 14 mars 2013 kl 19:00, Stockholms Idrottens Hus i Solna 
 

1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet 
Styrelsens ordförande Björn Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
11 ombud var närvarande. Fullmakterna bifogas originalprotokollet. 

 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet 

Föredragningslistan godkändes. 
 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Det fastslogs att kallelse till årsmötet skett i enlighet med stadgarna. 

 
4. Val av ordförande för mötet 

Till mötesordförande valdes Ulf Klasson. 
 

5. Val av sekreterare för mötet 
Till protokollförare valdes Marina Tillberg. 

 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän och rösträknare valdes Mats Ohlson och Monica Söderberg. 
 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 
a. Mötets ordförande Ulf Klasson gick igenom verksamhetsberättelsen och den 

godkändes med en redaktionell ändring på sida 3. KFUM Blackeberg Basket, genom 
Ragnar Persson, yrkar om att ge ett uppdrag till styrelsen att se över frågan om vad 
som händer med vår sport då vi har ett högt antal rapporter och disciplinärenden i 
distriktet. Genom fakta framkom att det dock har skett en minskning av 
disciplinärenden jämfört med föregående år. 

b. Mötets ordförande Ulf Klasson redovisade distriktsstyrelsens räkenskaper och dessa 
godkändes. 

c. Ulf Klasson, tillsammans med Anders Petersson, föredrog revisorernas berättelse. 
Mötet godkände berättelserna. 

 
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 

Ansvarsfrihet beviljades med ett enhälligt beslut. 
 

9. Behandling av förslag till StBDF:s verksamhetsinriktning, handling och ekonomisk plan 
Den föreslagna verksamhetsinriktningen inklusive handlingsplan och budget föredogs och 
godkändes. 

 
10. Behandling av förslag och motioner 

Genomgång gjordes av motionen från BK Järva KFUM, inskickad av ordförande Lars 
Sandström (bilaga 1) gällande att domarersättningar vid matcher ska skötas från centralt håll 
för att föreningarna ska slippa kontanthanteringen.  
Styrelsen tillstyrker motionen, motionären är nöjd med styrelsens yttrande, därmed 
föreligger enbart ett förslag – styrelsens. Styrelsen har beslutat att arbeta med att förenkla 



administrationen för föreningarna och har beslutat att införa ett system som bl.a. innebär att 
StBDF kommer att sköta arvoderingen för domarna.  
Styrelsens förslag bifalles med reservation från KFUM Blackeberg Basket, via Ragnar Persson 
(bilaga 2). 
 

11. Val av ordförande i StBDF för en tid av 1 år 
Björn Larsson var föreslagen för omval och valdes enhälligt till distriktsförbundets 
ordförande. 

 
12. Val av ledamöter för en tid av 2 år 

Oskar Kotsalainen, valdes på fyllnadsval för en tid av 1 år. 
Marie Malmqvist, nyvaldes på 2 år.  
Christer Stjernborg, nyvaldes tillika blivande kassör på 2 år.  
Pia Halldin Wedin, omvaldes på 2 år. 

 
13. Val av en suppleant för en tid av 2 år 

Det hade inte inkommit några förslag på en suppleant från valberedningen. Mötet föreslog 
och valde in Sara Bruce på en tid av två år. 

 
14. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning inom StBDF för en tid av 1 år 
Håkan Fjelner valdes in som auktoriserad ordinarie revisor (Finnhammars Revisionsbyrå) och 
Anders Petersson valdes som lekmannarevisor. 

 
15. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 

Tom Hedrup valdes och utsågs som ordförande och sammanskallande av valberedningen. 
Gunilla Kling Andersson och Andreas Berntsson valdes in som ledamöter.  

 
16. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte 

Mötet beslutade att lämna ansvaret till styrelsen.  
Yrkande från Kristoffer Hahne, vilket bifölls av årsmötet, att låta de som är ombud på StBDFs 
årsmöte, i möjligaste mån, vara med och delta och prata sig samman i föreberedelserna inför 
SBBFs kommande årsmöte/ ev. extra årsmöte. 
 

17. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. 
 Björn Larsson avtackade Per Svensson och Sven Lidgren i styrelsen. 

 
18. Mötets avslutande. 

Mötesordförande Ulf Klasson, lämnade över till Björn Larsson som avslutade mötet. 
 
 
 

Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
Marina Tillberg   Ulf Klasson 

 

 
Justeras   Justeras 
 
 
Monica Söderberg   Mats Ohlson 


