PROTOKOLL
BTR:s EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA
2013-09-14 KL 18.00
CINDERELLA
1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN
Ordförande Monica Sahlgren-Fromell öppnar den extra stämman med att
hälsa alla välkomna.
2 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD
Stämman beslutar att använda den upplästa delegatförteckningen som
röstlängd.
3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN
Stämman valde sittande ordförande Monica Sahlgren-Fromell till ordförande
och Leif Karlsson till sekreterare för den extra stämman.
4 VAL AV JUSTERINGSMÄN, TILLIKA VID BEHOV FUNGERANDE
SOM VALKONTROLLANTER
Stämman valde Inge Dickens och Hans Walker till justeringsmän och tillika
vid behov fungerande som valkontrollanter
5 FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Efter redogörelse från kansli och sekreterare så ansågs stämman för
behörigt utlyst.
6 BEHANDLING AV ÄRENDEN SOM STYRELSEN HÄNSKJUTIT TILL
STÄMMAN SAMT MOTIONER.
HÄNSKJUTEN FRÅGA: ÄNDRINGAR I FÖRBUNDETS STADGAR
Ändringsförslaget utskickat till deltagande delegater.
Förutom några kosmetiska förändringar så ansåg stämman att man i § 14
skall stryka med rösträtt i första raden.

Vidare stryker man de två sista meningarna i § 20 och ersätter dessa med en
delvis ny mening.
”Före beslut om uteslutning måste medlem ges tillfälle att yttra sig, gör inte
medlem detta inom stipitulerad tid anses medlemmen utesluten”.
Det viktigaste i förslaget till ändring av förbundets stadgar är att man nu tar
bort kravet på innehav av B-tränarlicens. Förslaget är nu att förbundet skall
vara öppet för medlemskap för den som stöder förbundets ändamål samt
främjar dess verksamhet.
Vidare försvinner termen passiv medlem och detta innebär att alla
medlemmar kan utöva sin rösträtt som delegat på förbundsstämman.
Efter dessa ändringar beslutade stämman att godkänna det förslag som
styrelsen framlagt till ändringar av förbundets stadgar.
För att stadgeändringarna skall vara giltiga så måste förslaget till stadgeändringar hänsjutas och godkännas på 2014 års årstämma.
ÖVRIGA FRÅGOR: Som ni vill diskutera men som ej får föras till beslut.
Under övriga frågor diskuterades bl.a försäkringarna som följer med
licensen. Svårt att få ut ”rätt” ersättning från IF som tecknats av ST.
Man vill även ha en kontaktman på ST om man inte får den service som
önskas av IF:s personal.
Leif undersöker med ST/Göran Wahlman i frågan och återkommer.
7 AVSLUTNING
Monica tackar deltagarna i den extra stämman för medverkan och önskar
dem välkomna till den efterföljande konferensen.
Stockholm 14 september 2013
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