Protokoll fört vid Västerbottens Basketdistriktsförbunds
årsmöte den 10 juni 2020
1. Mötets öppnade
Ordförande Gustav Pettersson hälsar alla närvarande, både fysiskt och deltagande via Teams,
välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat.
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som har upprättats enligt 14 §,
Sebastian Sandberg KFUM Coasters, Eva-Lotta Strömsten KFUM Umeå, Maria Larsson IKSU
Basket, Matteus Tesfu IKSU Basket, Luca Romano Umeå Virtus, Torbjörn Björnström
Minerva IF, Enar Nordvik, KFUM Skellefteå, Peder Westerberg Umeå Basketbollklubb (A3
Basket).
3. Fastställande av föredragningslista för mötet,
Mötet fastställer föredragningslista för mötet.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande,
Årsmötet beslutar att anse stämman behörigen upplyst.
5. Val av ordförande för mötet,
Gustav Pettersson väljs till ordförande för mötet.
6. Val av sekreterare för mötet
Moa Dellbro väljs till sekreterare för mötet.
7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
Torbjörn Björnström och Luca Romano väljs till protokolljusterare.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a. VBDF-styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Gustav Pettersson sammanfattar verksamhetsberättelsen. Berättelsen finns att läsa i sin
helhet i årsmöteshandlingar. Tre mindre justeringar har gjorts från tidigare utskick. Mötet
godkänner verksamhetsberättelse.
b. VBDF-styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
Gustav Pettersson kommenterar och sammanfattar förvaltningsberättelse. Se
årsmöteshandlingarna. Mötet godkänner förvaltningsberättelse.
c. VBDF:s revisorsberättelse för samma tid,
Gustav Pettersson föredrar revisorsberättelse. Mötet godkänner revisorsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för VBDF-styrelsens förvaltning;
Mötet godkänner ansvarsfrihet för VBDF-styrelsens förvaltning.
10. Behandling av förslag till VBDF:s verksamhetsinriktning (handlings- och
ekonomisk plan)
Eva-Lotta Strömsten sammanfattar verksamhetsinriktning. Se årsmöteshandlingar.
Mötet godkänner verksamhetsinriktning.
11. Samt fastställande av eventuell årsavgift till VBDF
Torbjörn Björnström föreslår en avgift på minst 1000 kronor i årsavgift till VBDF. Mötet
beslutar att införa avgift på 1000 kronor i årsavgift till VBDF.

12. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 12 §
samt av VBDF-styrelsens förslag (propositioner),
Inga motioner eller propositioner har inkommit.
13. Val av ordförande i VBDF, tillika ordförande i VBDF-styrelsen för en tid av 1 år,
Valberedningens föreslår Gustav Pettersson till ordförande i VBDF, tillika ordförande i VBDFstyrelsen för en tid av 1 år. Mötet beslutar Gustav Pettersson i val av ordförande.
14. Val av jämt antal (2, 4, 6) övriga styrelseledamöter varav hälften för en tid av 2
år, och hälften för en tid av 1 år,
Valberedningen föreslår Lucas Enqvist Minerva Basket, Malin Larsson KFUM Umeå och Erika
From Storuman till styrelseledamöter för en tid av två år. Årsmötet ställer sig bakom
valberedningens förslag och utser dessa ledamöter för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Enar Nordvik som suppleant för en tid av ett år. Matteus Tesfu
anmäler intresse på mötet. Enar Nordvik och Matteus Tesfu väljs till suppleanter för en tid av
ett år.
Kvar som styrelseledamöter för en tid av 1 år är Maria Larsson IKSU Basket, Erik Thomasson
KFUM Coaster och John Munthe, KFUM Skellefteå till styrelseledamöter
15. Val av (minst en) revisor och ev. personlig ersättare med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom BDF för en tid av 1 år,
Valberedningen föreslår Johan Pettersson som revisor. Mötet beslutar att utse Johan
Pettersson till revisor för en tid av 1 år.
16. Val av ordförande i valberedningen för en tid av 2 år, och jämt antal ledamöter i
valberedningen för en tid av 1 år,
Tidigare ordförande i valberedningen Anna Bång avgår efter två år. Valberedningen föreslår
Torbjörn Järvholm, Luca Romano och Sebastian Sandberg. Luca Romano avstår. Mötet
beslutar att utse Torbjörn Järvholm som ordförande i valberedningen och Sebastian Sandberg
som ledamot i valberedningen.
17. Beslut om val av ombud (kan hänvisas till VBDF-styrelsen) till SBBF:s
förbundsmöte,
Utsåg vi något ombud?
18. Beslut om val av ombud (kan hänvisas till VBDF-styrelsen) till DF-mötet,
Utsåg vi något ombud?
19. Mötets avslutande

Gustav Pettersson tackar och förklarar mötet avslutat.

