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Mötesprotokoll för årsmöte, Skånes Basketbollförbund 
Datum: 27 februari 2023 
Plats: Baltiska Hallen, Eric Perssons Väg 8a, Malmö 

 
 

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av 
den röstlängd som har upprättats enligt 2 Kap 4§. 
Mötet öppnas (17.34). Mötet fastställer röstlängden (se bilaga). 

 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

Mötet godkänner föredragningslistan. 
 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Mötet fastslår att årsmötet är behörigt utlyst.  

 
4. Val av ordförande för mötet. 

Mötet väljer Marja Olander till mötesordförande. 
 

5. Val av sekreterare för mötet. 
Mötet väljer Lina Storulv till mötessekreterare.  

 
6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 

Mötet väljer Hanna Werth och Sverker Olsson till mötesjusterare samt Michal Poniatowski 
som rösträknare. 

 
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 

a. SkBBF-styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Kanslichef Emese Andrássy redovisade verksamhetsberättelsen. Mötet godkänner 
verksamhetsberättelsen.  

b. SkBBF-styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 
Ordförande Marja Olander redovisade resultat- och balansräkningen. Kassör Sara 
Sellin förtydligade balansräkningen. Mötet godkänner förvaltningsberättelsen. 

c. SkBBF:s revisorernas berättelse för samma tid. 
Marja Olander redovisade revisionsberättelsen. Mötet godkänner revisorernas 
berättelse. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för SkBBF-styrelsens förvaltning. 
Mötet ger SkBBF:s styrelse ansvarsfrihet. 
 

9. Behandling av förslag till SkBBF: verksamhetsinriktning (verksamhetsplan med budget) och 
fastställande av eventuell årsavgift till SkBBF. 
Kanslichef Emese Andrássy redovisade om verksamhetsinriktningen och ordförande Marja 
Olander redovisade budgeten. Mötet godkänner förslagen.   
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10. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 Kap 2§ och av 

SkBBF-styrelsens förslag (propositioner). 
Motion gällande tävling har inkommit till styrelsen, men enligt stadgarna, kommer den att 
tas upp på tävlingsmötet istället.  
 

11. Val av ordförande i SkBBF, tillika ordförande i SkBBF-styrelsen för en tid av 1 år. 
Björn Göransson redovisade valberedningens förslag, vilket innehåller omval av ordförande 
Marja Olander. Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  
 

12. Val av 2 styrelseledamöter. Michal Poniatowski mandatperiod är slut. 
Valberedningen föreslår omval av Michal Poniatowski, och nyval av Ellinor Fransson. Mötet 
beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  
 

13. Val av (minst en) revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom SkBBF för en tid av 1 år. 
Som revisor föreslås Revisionsbyrån Auditoritet. Valberedningen föreslår också att Martin 
Gustafsson utför uppdraget, men i händelse av att han inte är tillgänglig att någon annan på 
revisionsbyrån slutför revisionen. Därmed behöver ingen revisorssuppleant väljas. Mötet 
beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 

14. Val av ordförande och 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. 
Mötet beslutar om omval av Björn Göransson (sammankallande), Tommy Rosenqvist och 
Anna Holmberg. 
 

15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SkBBF:s förbundsmöte. 
Valberedningen föreslår att styrelsen får mandat att utse ett ombud. Mötet beslutar i 
enlighet med valberedningens förslag. 
 

16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet. 
Valberedningen föreslår att styrelsen får mandat att utse ett ombud. Mötet beslutar i 
enlighet med valberedningens förslag. 
 

17. Information om SBBF Demikratiutredning. 
Anna Holmberg informerar om demokratiutredningen i SBBF och hur förslaget om rösträtt på 
förbundsmötet är tänkt. Den slutgiltiga propositionen kommer om 2 veckor.  
 

18. Mötets avslutas 
Ordförande Marja Olander avslutar mötet (18:40). 
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Bilaga 1 

 
Röstlängd vid Skånes Basketbollförbunds Årsmöte 

Elham Hyder, HSIF 232 Arlöv 
Mikael Tatusch, Lugi Basket 
Claus Iversen, KFUM Ystad Basket 
Björn Göransson, Eos Lund BF 
Mikael Nordqvist, IK Eos Lund  
Hanna Werth, Höganäs Basket  
Ted Cedermarker, Lobas Basket 
Susanne Johansson, HSIF Kristianstad  
Sverker Olsson, HSIF Lorensborg 
Kajsa Månsson, Mini Malbas BBK 
 
Sammanlagt: 10 (tio) röstberättigade medlemsföreningar 

 
Närvarande, ej röstberättigad: 

Lina Storulv 
Michal Poniatowski 
Marja Olander 
Sara Sellin 
Emese Andrássy 
Jenny Wingerstrand, Malbas BBK 
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