
 
 
Protokoll vid Övre Norra Bilsportförbundets årsmöte 2013-02-17 i Piteå 
 
 

1  Årsmötets öppnande 
 
  Ordförande Mats Öberg öppnade mötet och hälsade alla 
  välkomna.  
  Ordförande fortsatte med att utdela ÖNBF,s förtjänsttecken: 
 
 Hedersgåvan:  Anton Marklund, för sin otroliga prestation som 
    tog honom till Europamästare. 
 Bilsportledaren :  Christer Ekevad, för sitt fullfjädrade arbete som 
    sportgrensansvarig för tekniska kommittén har 
    han genomfört bra utbildningar, bra uppföljning 
    av teknikerna, samordnat teknikerna i alla grenar 
    samt verkat både på riks- som lokalnivå. 
 Övrig utmärkelse :  BK Dundret, har genomfört tävlingar trots lite 
    anmälda och med små medel både arrangerat 
    Laitis-cup tävling och Rallycross DM/FM 
    tävling. Klubbens funktionärer har god  
      utbildning och deltager i de flesta av distriktet 
    anordnade kurser. 
 
2 Granskning av fullmakter och upprättande av röstlängd . 
 
  Efter granskning av fullmakter fastställdes röstantalet till 54, 
  fördelat på 9 föreningar. 
  Förteckning över delegater samt röstfördelning framgår av 
  bilaga 1 till detta protokoll. 
 
3  Fråga om mötet i stadgeenligt utlyst. 
   
  Årsmötet förklaras vara i stadgeenlig ordning utlyst. 

 
4  Godkännande av föredragningslistan. 
   
  Förslag till föredragningslista ingående i utsända  
  årsmöteshandlingar förklarades godkända. 
 
5  Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet. 
 

  Ordförande:  Kenneth Bergqvist 
  Sekreterare:  Roger Öberg 
  Justeringsmän: Johan Löfgren  
    Wiktor Danielsson 

6  Val av två rösträknare. 
   

  Elin Rånby och Christer Ekevad valdes till rösträknare 



 
 
 
7 Behandling av förbundsstyrelsens och kommittéernas 
 verksamhetsberättelser och bokslut. 
 
  Verksamhetsberättelsen föredrogs kapitel för kapitel. Vid punkten 
  för bokslut saknades en komplett balansräkning som skall 
  redovisas senast 15/3 samt redovisas via mail till de klubbar som 
  var röstberättigade vid årsmötet. 
 
8 Föredragning av revisorernas berättelse 
 
  Under förutsättning att balansräkningen redovisas så  
  godkänner årsmötet revisionsberättelsen. 
 
9 Fråga om ansvarfrihet för förbundsstyrelsen. 
  
  Under förutsättning att balansräkningen redovisas och att inga 
  oegentligheter framkommer så beslutar årsmötet enhälligt att 
  bevilja förbundsstyrelsen ansvarfrihet för det gångna  
  verksamhetsåret. 
 
10 Behandling av motioner och förslag från distrikt och föreningar. 

 
  Följande motioner har inkommit till SBF, förbundsmötet 2013:
   
  Från Södermanlands/Västmanlands BF - Differentierad licens-
  avgift. Årsmötet beslutar bifalla motionen. 
 
  Från Trelleborgs MK via Södra BF – Namnunderskrift anmälan 
  rally. Årsmötet beslutar avslå motionen. 
 
  Från Hyllinge MS, via Södra BF – Ny typ av funktionärslicens. 
  Årsmötet beslutar bifalla motionen. 
  
      11 Fastställande av arbetsplan för verksamhetsåret 2013. 
  
  Föreslagna arbetsplanen fastställdes av årsmötet. 
 

12  Fastställande av årsavgift till förbundet för verksamhetsåret 2013. 
  
  Årsmötet beslutade om oförändrad avgift ( 5  kr/medl.) för 2013. 
 
13  Fastställande av budget för 2013. 

 
  Årsmötet fastställde föreslagen budget för verksamhetsåret 2013. 
 

14  Val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen. 
 
  Valberedningen föreslog Roger Andersson. Inga fler kandidater 
  föreslogs varvid årsmötet enhälligt valde Roger Andersson till 
  förbundsordförande. 
 



15  Val av styrelseledamöter för två år. 
 
  Valberedningen föreslår Hans Aldenlöv och Lars Åkerström. 
  Årsmötes kommer med två ytterligare förslag, nämligen Johan 
  Haraldsson och Roger Frisk. Årsmöte beslutar om sluten 
  omröstning. Efter den slutna omröstningen fastställer årsmötet att 
  välja Johan Haraldsson och Roger Frisk som styrelseledamöter på 
  två år. 
 
16  Beslut om förbundssekretariatets säte. 
   
  Årsmötet beslutar att distriktsstyrelsen får utse var sekretariat säte 
  skall vara. 
 
17 Val på ett år av minst en revisor och minst en revisorsuppleant. 

  
  Valberedningen föreslog omval av Stefan Olsson och Hans 
  Palmgren. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
      18 Val av fastställt antal ombud (4) och erforderligt antal suppleanter (2) till 
 SBF,s förbundsmöte. 
   
  Årsmötet väljer Roger Andersson, Staffan Rönnmark, Johan 
  Haraldsson och Thomas Fredriksson till delegater på rådsmötet. 
  Som suppleanter väljs Barbro Forman och Roger Frisk. 
 

19 Val av valberedning på ett år. 
 
  Årsmötet väljer Mats Öberg, Mats-Ove Bergström, Anders 
  Aidanpää och Jan-Olof Renberg till valberedning för 2013 varav 
  Mats Öberg är sammankallande. 
 

20 Beslut om plats för distriktsårsmöte, ÖNBF. 
 
  Årsmötet beslutade att Lycksele MK blir värd för nästa årsmöte. 
 
21 Meddelande om dag och plats för SBF,s förbundsmöte. 
 
  Förbundsårsmötet kommer att äga rum i Karlstad den 14/4 2013. 
 
22 Årsmötets avslutande 
   
  Nyvalde distriktsordförande Roger Andersson avslutade årsmötet. 
 
 
 
 
Roger Öberg   Kenneth Bergqvist 
Sekreterare   Distriktmötesordförande 
 
 
 
 
 



Av årsmötet valda justeringsmän 
 
 
 
Johan Löfgren   Wiktor Danielsson 
 
 
 
 
 
Bilaga till årsmötesprotokoll 
 
 
 
Förteckning över klubbar och fördelning av deras röster: 
 
BK Dundret Benny Karlberg 1 röst 
  Thomas Granberg 2 röster 
 
Kalix MK Peter Norman 3 röster 
 
Luleå MS Elin Rånby  9 röster 
 
Lycksele MK Tom Westerberg 4 röster 
  Johan Haraldsson 4 röster 
 
 
NMS Boden Johan Lövgren 4 röster 
 
 
SHRA Luleå Allan Sandström 1 röst 
  Germund Lindbäck 1 röst 
 
 
Skellefteå MS Mikael Lundström 6 röster 
   Fredrik Karlsson 6 röster 
 
Piteå MS  Jan-Olof Renberg 6 röster 
  Hans Öhman    5 röster 
 
Åsele MS Wiktor Danielsson 1 röst 
  Yvonne Nordlander 1 röst 
 
Totalt  9 föreningar av 34 i distriktet fördelade på 54 röster av 101. 


