
Årsmöte i Narva BK, verksamhetsår 2022 

Plats: Narvas klubblokal torsdagen 26 jan, 2023; kl 18.45.  

Deltagare/röstberättigade är endast klubbmedlemmar som fullgjort sina skyldigheter mot klubben (dvs 

betalt medlemsavgiften för 2022). 

 

Föredragningslista 

-------------------------------------------------- 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. Avstämning mot medlemsregistret. BB medlemmar var 

närvarande. 

Beslut:  

 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

 Beslut:  

 

3. Fastställande av föredragningslista. 

 Beslut: 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

 Beslut:  

 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

 Beslut: 

 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret föredrogs. Se bil 1. 

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret. Se bil 2 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhets-/räkenskapsår 2022. Se bil 3 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 

 Beslut: 

 

9. Fastställande av medlemsavgift 2024. Styrelsen föreslår höjd avgift till 500:-. 

 Beslut: 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret. Se bil 4 

 Beslut: 

 

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 

          * Styrelsen föreslår att mötet antar reviderade stadgar för Narva BK. Se bil 5 

          * Styrelsen föreslår att ordf. och kassör arvoderas f o m 1 feb.  

 Beslut: 

          * Inkommen motion från Peter Cullblom. Se bil 6. 

Beslut:  

 

 

 



12. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter och 5 suppleanter: 

Enligt stadgarna, §20, äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater. Alla till valberedningen 

föreslagna kandidater skall dock behandlas av årsmötet. Valberedningen skall lämna sina 

huvudförslag. Inga övriga kandidater utöver nedan har föreslagits:  

 

* ordförande för en tid av 1 år; valberedningens förslag: Stig-Göran Flemström 

   alt om §11 nya stadgar beslutas för en tid av 2 år: Stig-Göran Flemström 

 Beslut: 

 

* en ledamot för en tid av 2 år, valberedningens förslag: Amos Zamora Portal 

 Beslut: 

 

* en ledamot för en tid av 1 år; valberedningens förslag: Göran Söderström 

   alt om §11 nya stadgar beslutas för en tid av 2 år: Göran Söderström 

 Beslut: 

 

 

* fem suppleanter för en tid av 1 år att inträda i vald ordning: 

   1. valberedningens förslag: Lars Westerberg 

   2. valberedningens förslag: Per Lundgren 

   3. valberedningens förslag: Bo Malmsjö 

   4. valberedningens förslag: Peter Larsson 

   5. valberedningens förslag: Noah Helgesen 

 Beslut: 

 

* två revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.  

   Valberedningens förslag som huvudrevisor – förslag: Peter Cullblom och ???   

 Beslut: 

 

* två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en utses till ordförande. 

   Hans Lindahls förslag: omval av Christer Ringblom, ordf 

   Ledamot: Peter Cullblom (kan väljas eftersom valberedningen ej fattar beslut) 

 Beslut:  

 

* val av ombud till SBF, SGBF och andra förbundsmöten mm inkl andra möten där föreningen har rätt 

att vara representerad med ombud) för en tid av 1 år. 

Förslag: Stig-Göran Flemström, suppleant: Ida Selbing 

  Beslut: 

 

13. Mötet avslutas.  

  

 


