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Ärende Öppnande. Mötet förklarades öppnat.
Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes.
Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
Val av ordförande för mötet. Patrik Ekstrand valdes till ordförande för mötet.
Val sekreterare för mötet. Göran Henrysson valdes till sekreterare för mötet.
Val av två personer, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet, samt erforderligt antal
rösträknare. Thomas Nordendahl och Peter Ahlm valdes till justeringsmän och rösträknare för
mötet.
Fastställande av föredragningslista för mötet. Föredragningslista godkändes.
Styrelsens verksamhetsberättelse för sist förflutna verksamhetsår. Genomgicks och
godkändes.
Styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutna verksamhetsår. Genomgicks och
godkändes.
Revisorernas berättelse för sist förflutna verksamhetsår. Lästes upp och lades till
handlingarna.
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning för den tid revisionen avser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Ev Motioner. Inga inlämnade.
Fastställande av förbundets verksamhetsinriktning med ekonomisk ram för kommande
verksamhetsår. Upplästes och godkändes.
Fastställande av medlemsavgifter och arvoden till förtroendevalda kommande räkenskapsår.
Upplästes och faställdes.
Val på ett år av ordförande för Skånes VBF. Patrik Ekstrand valdes till ordförande på ett år.
Val av hälften av övriga ledamöter för en tid av två år och ev fyllnadsval. Helen Persson och
Göran Henrysson valdes på två år.
Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant. Beslutades att välja Magnus Hamberg
(Parsells revisionsbyrå). Ingen suppleant.
Val på ett år av ordförande i valberedningen. Stefan Sjöström valdes till ordföranden på ett
år.
Val på två år av en ledamot i valberedningen. Pontus Bengtsson valdes på ett år.
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SVBFs årsmöte. Utses av
SkVBFs styrelse.

21. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Skånes IF DF-stämma (jämna
år) eller Distriktsidrottsforum (udda år). Utses av SkVBFs styrelse.
22. Avslutande. Ordförande förklarade mötet avslutat.
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