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Protokoll från Stockholms Basketdistriktsförbunds årsmöte 
Årsmötet ägde rum den 30 mars 2017 klockan 18:30 i StBDF:s lokaler i Sickla. 
 
1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet 
 Styrelseordförande Björn Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. En kort  

redogörelse gjordes angående den nya organisationen på kansliet. 19 ombud var 
närvarande. Fullmakter är bifogade med originalprotokollet. 

 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet 

Föredragslistan 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 för årsmötet valdes Christer Pallin. 
 
5. Val av sekreterare för mötet 
 Till årsmötessekreterare valdes Marina Tillberg. 
 
6.  Val av två justeringsmän för mötet 
 Lars Sandström och Svante Bengtsson valdes till justeringsmän och rösträknare.  
 
7.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelser 
 a. Björn Larsson redovisade styrelsens berättelse och sammanfattade de större  

händelserna under det gångna året. Mötesordförande Christer Pallin öppnade sedan  
upp för frågor angående verksamhetsberättelsen i sin helhet. 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 
b. Årsmötet gick igenom distriktsstyrelsens räkenskaper som också godkändes. 
c. Christer Pallin föredrog den auktoriserade revisionsberättelsen och Patrik Modin 
föredrog sin lekmannarevisionsberättelse. Mötet godkände båda berättelserna. 

 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 

Ansvarsfrihet beviljades med ett enhälligt beslut. 
 
9. Behandling av förslag till StBDF:s verksamhetsinriktning, handlingsplan, budget 

Den föreslagna verksamhetsinriktningen inklusive handlingsplan och budget 
föredrogs av ordförande Björn Larsson. Dessa godkändes för verksamhetsåret. Ett 
yttrande inkom om att StBDF lägger upp den sammanfattande bilden för 
verksamhetsinriktningen “Spelplan 2017” på StBDF:s hemsida. 
 

10. Behandling av motioner 
 Inga motioner hade inkommit. 
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11.  Val av ordförande i StBDF för en tid av 1 år 
 Björn Larsson omvaldes till distriktsförbundsordförande på 1 år.  
 
12. Val av ledamöter för en tid av 2 år 
 Christer Stjernborg, omvaldes på 2 år. 
 Kristina Johansson, omvaldes på 2 år. 
 Tomasz Pieniazek, omvaldes på 2 år. 
 
13. Val av suppleant för en tid av 2 år 
 Valberedningens förslag var att distriktsförbundsstyrelsen lämnar platsen som  

suppleant vakant. Förslaget godkändes av årsmötet. 
 
14. Val av revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet,  

räkenskaper och förvaltning inom StBDF för en tid av 1 år 
 Håkan Fjelner omvaldes som auktoriserad ordinarie revisor (Finnhammars  

Revisionsbyrå) och Patrik Modin omvaldes som lekmannarevisor. 
 
15.  Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 
 Tom Hedrup omvaldes och utsågs som ordförande och sammankallande av  

valberedningen. Andreas Berntsson och Monica Söderberg omvaldes som ledamöter.  
 
16. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet och förbundsmötet 
 Årsmötet beslutade att ge uppdraget till styrelsen att utse ombud. 
 
17. Mötet avslutades  
 Mötesordförande Christer Pallin, lämnade över till Björn Larsson som avslutade  

mötet. 
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