
Protokoll Årsmöte Blekinge Friidrottsförbund 2021-10-28

Närvarande: Bo Nilsson, Peter Persson, Lars Molin, Henrik Hultman, Linda Kjellberg, Ingela Bergdén, 
Anders Bergdén.

 Mötets öppnande. Bosse öppnade mötet och hälsade välkommen

 Upprop av ombud, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd.  

 Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan godkändes.

 Fråga om mötets behöriga utlysning. Kallelse till årsmötet har gått ut via mail samt Bfif 
Facebook sida

 Val av ordförande för mötet. Bo Nilsson valdes

 Val av sekreterare för mötet. Peter Persson valdes

 Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare. Henrik Hultman och Linda Kjellberg
valdes

 Behandling av verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret. 
Verksamhetsberättelserna lästes upp och godkändes

 Fastställande av balans och resultatberäkningar samt beslut av årets vinst eller förlust samt 
revisorns rapport. Balans och resultatberäkningar fastställdes samt lästes revisorns rapport 
upp och godkändes.

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

 Behandling av styrelsens förslag, motioner och budget för innevarande verksamhetsår. Inga 
inkomna förslag eller motioner

 Val av ordförande BFIF, tillika ordförande i BFIF styrelse, för nästa verksamhetsår fram till 
och med sista årsmötet 2022-01-20. Bo Nilsson valdes

 Val av erforderligt antal övriga ledarmöter. Peter Persson, Lars Molin, Lisbeth Nilsson 
samtliga omval

 Val av revisor. Daniel Malmquist omval

 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen. Ingen valdes

 Val av ombud till BIF möte. Ingen närvaro

 Val av ombud till SISU möte. Ingen närvaro

 Utmärkelse. Förtjänstmedaljer delas ut till Ingemar Skärvstrand och Timo Ranne Ka2if

 Övrigt. I samband med BFIF nedläggning tas någon form av förtjänstdiplom fram, Lars Molin
kommer jobba med detta. Diskussion fördes även huruvida Blekingeklubbarna gemensamt 
kunde införskaffa ett tidtagningssystem



 Extra årsmöte i samband med Blekinges uppgång i ”Östsvenska Förbundet”

12a/ Förslag att Blekinge friidrottsförbund läggs ner och uppgår i det nya Östsvenska 
distriktsförbundet tillsammans med Småland och Östergötland. JA!

12b/ Förslag att vi i Blekinge accepterar de nya stadgarna som gäller i det nya Östsvenska 
förbundet. JA!

12c/ Besluta om likvidation av Blekinge Friidrottsförbund till förmån för nya Östsvenska 
distriktsförbundet. Disskussion förekom ang inköp av ett gemensamt tidtagningssystem 
Anders Bergdén undersöker möjligheter

12d/ Besluta om att samtliga likvida medel vid årsskiftet 2021-12-31 översändes till 
Östsvenska distriktsförbundet. JA!

12e/ Besluta om tidpunkt för det sista årsmötet i Blekinge Friidrottsförbund. Sista årsmötet 
äger rum 2022-01-22 kl 18:00 i Uddstugan.

 Mötet avslutades

Ordf  Bo Nilsson                                                     Peter Persson

………………………………….                                       ……………………………………..

Henrik Hultman                                                     Linda Kjellberg

…………………………………..                                      ………………………………………..

 


