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Tid:

Lördag den 29 mars 2014, 11.00-15.00

Plats:

SJ, Vasagatan 10, Stockholm

Protokoll Svenska Basketbollförbundets
Förbundsmöte 2014
Närvarande: Se bilaga
Ordförande: Tommy Ohlström, Riksidrottsstyrelsen
Sekreterare: Azuka Nnamaka, SBBF

Mattias Tappert, mötesvärd från SJ, hälsade alla välkomna till SJs huvudkontor
och hoppades på fortsatt gott samarbete.
Hans von Uthmann, förbundsordförande, hälsade mötesdeltagarna välkomna och
reflekterade över de två gångna åren.
Tommy Ohlström, Riksidrottsstyrelsen, berättade om aktuella frågor inom idrotten
och vikten av att ha idrottens position i beaktande inför det stundande
riksdagsvalet.
Uno Lahti avtackades av Svenska Basketbollförbundet för en livslång gärning
som spelare, coach och mentor inom svensk basket men främst för hans fina
arbete med utbildningen av ledare inom basketbollsporten i Sverige.
En parentation och tyst minut hölls för Kent Brodin, Anders Carlberg och Peter
Svensson.
§ 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för
mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
Lena Wallin-Kantzy, generalsekreterare, läste upp och gick igenom
röstlängden. Basketligaföreningarna representerades av 18 röster och
distrikten av 54 röster, totalt 72 röster av 86 möjliga.
Efter lunchpausen fastställdes röstlängden till 73 röster då EOS Basket
tillkommit.
Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden enligt förslaget
§ 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
Ett förslag till föredragningslista förelåg i handlingarna.
Förbundsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan
§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Lena Wallin Kantzy informerade om att mötet är utlyst via e-post till alla
röstberättigade organisationer och dess ordförande samt på förbundets
hemsida. Underlag sändes ut den 25 februari till röstberättigade
organisationer samt lades ut på förbundets hemsida.
Förbundsmötet beslutade att mötet är behörigt utlyst.
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§ 4. Val av ordförande för mötet.
På förslag av valberedningens valdes Tommy Ohlström till
mötesordförande.

§ 5. Val av sekreterare för mötet.
På förslag av valberedningen valdes Azuka Nnamaka till sekreterare
för mötet.

§ 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden
justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare.
På förslag av valberedningen valdes Björn Larsson, Stockholms BDF,
och Maria Wiland, KFUM Borås Basket till justeringspersoner och tillika
rösträknare för mötet

§ 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
Mötesordförande gick igenom Verksamhetsberättelsen inklusive
förvaltningsberättelserna sida för sida och ett antal frågor ställdes.
Marina Tillberg, Göteborgs Rullstolsbasketklubb, vill ha ett tillägg i
Verksamhetsberättelsen år 2013 på sidan över Svenska Mästare i de
högsta serierna; BLH, BLD samt BLR då det saknas en bild på Svenska
Mästare Basketligan Rullstol.
Björn Larsson, Stockholms BDF, resp. Jan Marklund, Solna Vikings
BBK, ställer en fråga till styrelsen gällande syn på nuläget, dvs. antal
aktiva, fler föreningar osv. Ordförande Hans von Uthmann svarar å
styrelsens vägnar – att de uppfattar nuläget som en utmaning.
a. Förbundsmötet beslutade
att godkänna verksamhetsberättelserna för 2012 och 2013 och
lägga dessa till handlingarna.
b. Förbundsmötet beslutade
att godkänna förvaltningsberättelserna för 2012 och 2013 och
lägga dessa till handlingarna.

c.

Förbundsmötet beslutade
att lägga revisorernas berättelse för de gångna räkenskapsåren
till handlingarna.
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Jan Marklund – ställde en fråga gällande i vilket forum som en
diskussion om bland annat dubbellicensiering av spelare kan göras.
Ordförande Hans von Uthmann svarade att detta inte är en
årsmötesfråga då ingen motion är väckt. Tävlingsutskottets ordförande
Mats Carlson svarade att en dialog med intresseföreningarna som
deltar i Basketligorna och Basketettan redan görs och att TU kommer
att bjuda in till vidare dialog.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
a. Förbundsmötet beslutade,
att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för de gångna årens
förvaltning.

§ 9. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning (handlings- och
ekonomisk plan) för förbundet samt behandling av styrelsens
förslag (propositioner) och av motioner
Lena Wallin Kantzy gick igenom förslag till beslutsordning
a) Beslut gällande Verksamhetsinriktning mot 2020 och
Verksamhetsmanual för BDF
b) Beslut gällande Verksamhets-, ekonomisk och tidsplan 2014-15
c) KFUM Blackebergs motion om utökad rösträtt

Förbundsmötet beslutade
att anta föreslagen arbetsordning
a. Lena Wallin-Kantzy föredrog det underlag ang.
Verksamhetsinriktning mot 2020 som fanns i handlingarna. Hon
inledde med att redogöra för det Visionsbeslut förbundsmötet 2009
fastställt, ”Sveriges mest tillgängliga nationalsport”, och gav också
en kort sammanfattning om vad som hänt sen dess. Styrelsen och
personal har bl.a. arbetat med att utveckla följande:
Easy Basket-konceptet, Regionverksamheten och
Distriktslagsturneringen, fysträning kopplat till landslag, förändringar
av förbundsserier, förbättring av RM/USM, NIU (nationella
idrottsgymnasier) samt dialogen med föreningar och BDF direkt eller
genom magasinet Give & Go.
Thomas Persson, förbundsstyrelsen, gick igenom den beredning
som BDF-rådet gjort av dåvarande Verksamhetsmanualen som idag
har arbetsnamnet ”BDF Handboken”.
Därefter vidtog en diskussion där följande personer yttrade sig:
Ingemar Ek, Norrbottens BDF, Jonas Arsjö, 08 Stockholm HR, John
Carlander, Solna Vikings BBK, Sören Westin, KFUM Jämtland BBK
och Jonas Morin, Stockholms BDF.
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Ingemar Ek, Norrbottens BDF, yrkar att listan med att-satserna
kopplat till det övergripande målet ska kompletterars med att ”vi ska
bygga, starka och attraktiva förbundsserier”. Vidare yrkar Ingemar
Ek att en rangordning av att-satserna ska göras så att ”vi ska bygga,
starka och attraktiva förbundsserier” hamnar överst.
John Carlander och Sören Westin yrkar på bifall till
förbundsstyrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade efter votering
att bifalla bägge Ingemar Eks yrkanden om tillägg i
Verksamhetsinriktningen.
att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag om verksamhetsinriktning
samt Verksamhetsmanualen – BDF-handboken.
b.Lena Wallin-Kantzy föredrog det förslag och det underlag
angående Verksamhetsplan för 2014-16 som fanns i handlingarna.
Erica Blomgren, ekonomiansvarig föredrog underlaget ang.
förbundets ekonomiska plan och omsättning. Styrelsens mål
sammanfaller med RF:s rekommendationer om det egna kapitalet.
Man föreslår ett nollresultat och omsättningen är budgeterad till 23,3
MKR.
Därefter vidtog en diskussion där följande personer yttrade sig: Jan
Marklund, Solna Vikings BBK, Gustav Pettersson, Västerbottens
BDF, Olle Håkanson, Alvik BBK, Jonas Arsjö, 08 Stockholm HR
BBK, Björn Larsson, Stockholms BDF, John Carlander, Solna
Vikings BBK.
Förbundsstyrelsen svarar på frågan om att öka attraktionskraften för
förbundsserierna - att detta har varit en del av direktiven i den
förbundsserieutredning som är genomförd.
Förbundsstyrelsen svarar att de aktiviteter som är föreslagna i
verksamhetsplanen ryms i den föreslagna ekonomiska planen och
att man återkommer med en mer detaljerad redovisning av
förbundets intäkter.
Förbundsmötet beslutade
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om Verksamhets-, ekonomisk och
tidsplan.
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b. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att besluta om följande
stadgeändring;
Tillägg i 5 kap – ny §

Lydelse

4 § Straffmätning

Vid beslut i disciplinärende får avstängning upp
t.o.m. en månad kombineras med böter.

Förbundsmötet beslutade
att fastställa förbundsstyrelsens förslag om stadgeändring i 5 kap.
c. Motion från KFUM Blackeberg Idrottsklubb angående rösträtt
Thomas Persson, förbundsstyrelsen, gjorde en föredragning i ärendet
och en sammanfattning av det underlag som förelåg i handlingarna.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att ge styrelsen i uppdrag att utreda en förändring av
mandatfördelningen och återkomma med ett förslag till förbundsmötet
2016
att utredningen ska utgå från förbundets övergripande mål att vara den
lagidrott som växer mest till 2020, dvs. att föreningar med många
medlemmar ska gynnas mer än idag i mandatfördelningen att det totala
antalet mandat tillåts öka något jämfört med idag.
Därefter vidtog en diskussion där följande personer yttrade sig: Anders
Wallin, KFUM Uppsala Basket Herr, Ingemar Ek, Norrbottens BDF,
Sören Westin, KFUM Jämtland BBK, Ronnie Christensen, KFUM
Blackeberg IK, P-O Persson, Basketligan Dams intresseförening.
Anders Wallin yrkade på att stryka den andra att-satsen i
förbundsstyrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att
bifalla förbundsstyrelsens förslag i den första attsatsen och
Anders Wallins yrkande om att styrka den andra att-satsen.
§ 10.

Fastställande av föreningarnas årsavgift

Förbundsmötet beslutade att
bifalla förbundsstyrelsens förslag om 1 000 kr, 500 kr för nya föreningar
och 250 kr för skolidrottsföreningar.
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§ 11.

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid
av två år
Valberedningens ordförande Kjell Karlgren berättade om hur man
arbetat i valberedningen sedan det förra årsmötet. Man har tillfrågat
föreningar och BDF samt deltagit på styrelsemöten och haft samtal med
styrelseledamöter. Man har också titta på vilka kompetenser som
behövs i styrelsen. I arbetet är det enbart Helena Ahlström som
meddelat att hon inte kommer att ställa upp för omval pga. av flytt
utomlands.
Förbundsmötet beslutade att
godkänna valberedningens förslag och enhälligt välja Hans von
Uthmann till förbundsordförande för en tid av två år.

§ 12.

Fastställande av antalet övriga ledamöter på förslag av
valberedning
Valberedningens föreslår att öka antalet ledamöter i styrelsen till att
vara 10.
Förbundsmötet bifaller
valberedningens förslag om 10 ledamöter.
Val av fem ledamöter för en tid av 4 år
Omval 4 år

Erica Blomgren

Omval 4 år

Thomas Nordgren

Omval 4 år

Thomas Persson

Nyval 4 år

Frans Lindelöw

Nyval 4 år

Remy Nilson

Fyllnadsval 2 år
(Kent Brodin)

Tommy Lundahl

Förbundsmötet bifaller
valberedningens förslag av ledamöter till förbundsstyrelsen
§ 13.

Val av en auktoriserad revisor och en revisorsuppleant med
uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltningen
inom förbundet för en tid av två år
Valberedningen föreslår omval av Åsa Lundvall och som suppleant Erik
Åström, bägge Ernst & Young.
Förbundsmötet bifaller valberedningens förslag om revisorer.
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§ 14.

Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av
två år
Sören Westin, KFUM Jämtland BBK, föreslår Gunilla Bernhardsson,
Sonja Entzenberg, Jonas Morin och Anders Öhrn till valberedningen.
Björn Larsson, Stockholm BDF föreslår Gunilla Bernhardsson,
ordförande, Sonja Entzenberg, Jonas Morin och Jerry Selberg. Anders
Öhrn avsäger sig omval.
Ordförande konstaterar då att förslaget till valberedningen är omval av
Gunilla Bernhardsson, som ny ordförande, omval av Sonja Entzenberg,
nyval Jonas Morin och nyval Jerry Selberg.
Förbundsmötet bifaller
ordförandes förslag om ledamöter till valberedningen.

§ 15.

Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal suppleanter
Förbundsmötet beslutade att
uppdra åt förbundsstyrelsen att utse ombud till RIM.

Förbundsstyrelsens ordförande avslutar mötet
Förbundsstyrelsens ordförande Hans von Uthmann avslutar mötet och tackar
mötesordföranden Tommy Ohlström för ett väl genomfört möte.
SBBF avtackar Kjell Karlgren och Anders Öhrn för deras arbete med
valberedningen.

Justeras

Tommy Ohlström
Ordförande

Azuka Nnamaka
Sekreterare

Björn Larsson
Justeringsperson

Maria Wiland
Justeringsperson

Bilagor:
Röstlängd och deltagarförteckning
Förbundsstyrelsens förslag

