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Protokoll vid Höstmöte  
SBK Stockholmsdistriktet 

 
Tid: Fredagen den 14 november 2008, kl. 18.00.  
Plats: Radisson SAS Park hotell, Solna 
 
 
1) Mötets öppnande  
Ragnar hälsade alla välkomna gav tidsprogram, förutsättningar och förklarade mötet 
öppnat. 

 
2) Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 71 röster fördelade enligt utsänd röstlängd. Distriktets 
samtliga klubbar var representerade.   

 
3) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen föredrogs och godkändes 
 
4) Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare 
Till ordförande för dagens möte valdes Ragnar Bergstål och vilken också 
meddelade att styrelsen val av mötessekreterare var Lennart Lindberg 
 
5) Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän för höstmötesprotokollet tillika rösträknare vid mötet valdes John 
Sjöstrand, Nacka BK och Fredrik Jelving, Järfälla BK. 
 
6) Rapporter 

- Ekonomi 
Ragnar redogjorde för distriktets resultaträkning samt föredrog den ekonomiska 
situationen som f.n. är mycket god. Inga oklarheter förelåg. 
 
- Styrelsen 
Ragnar informerade om att Matti Fagerström, som varit suppleant i distriktsstyrelsen, 
har låtit meddela att han beslutat avgå från sitt uppdrag. 
 
Distriktets kassör har bett att få slippa sköta bokföringen på grund av att hon för 
närvarande inte hinner den uppgiften. Distriktets VU har beslutat att återföra den 
dagliga bokföringen till Studiefrämjandet fr.o.m den 15/11-08. 
 
- Sektorer 
Inga rapporter förelåg.  
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7)  Konferens. Konsten att bygga broar. 
Ragnar startade med att informerade en del om SBK:s nya strukturerade målsättning 
och organisation med tanken att ge underlag och förslag till hur vårt distrikt skall 
kunna arbeta och organiseras. 
Han övergick sedan till att skissa lite idémässigt om vad konferensen ”Att bygga 
broar” var tänkt att handla om och vad det kan innebära för distriktets olika 
funktionärer, medlemmar och klubbar. 
 
Efter detta adjungerades mötet till den 15 november klockan 09.00 
 
15:e November 
 
Dagen börjar med att Annika Hamilton inleder med en föredragning om Motivation. 
Deltagarna som är indelade i grupper får olika grupparbeten där resultaten redovisas 
på blädderblock med muntliga förklaringar. 
 
Redovisning från dessa grupparbeten kommer att göras separat på distriktets 
hemsida. 
 
Höstmötet återupptas 
 
8) Eventuella beslut från konferensen. 

Beslut tas att en arbetsgrupp bestående av Steffan Roos  SSBK, Ann Magnusson 
Nacka BK, Anki Jernberg Vällingby BK, John Sjöstrand Nacka BK och Lennart 
Lindberg från distriktsstyrelsen som också blir sammankallande. Arbetsgruppen fick 
till uppgift att formulera förslag till hur ”Broar kan byggas” inom distriktet på olika 
nivåer och över gränser. 

 
  9) Övriga frågor (anmälda och godkända vid fastställande av dagordning) 
Inga sådana frågor förelåg. 
 
10) Mötets avslutande 
Ragnar avslutade mötet med att tacka alla deltagare för ett par intensiva men trevliga 
dagar där han hoppades att mötet kanske hade blivit en start för nya tankar och 
idéer. 
 
 
 
Lennart Lindberg  Ragnar Bergståhl 
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 
Protokollsjusterare:  John Sjöstrand Fredrik Jelving 
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Röstlängd till SBK Stockholmdistriktets höstmöte  

2008-11-14 
 
 
                     Medlemstal       Medlemstal 
 2007 2008 Röster 

DTBK 386 394 5 

Järfälla BK 256 272 4 

Lidingö BK 315 288 4  

Mälarö BK 419 397 5 

Nacka BK 716 701 9 

SBK Stockholmsavd. 396 399 5  

So-Su BK 424 421 6 

SSBK 842 919 11 

Tyresö BK 479 442 6 

Vällingby BK 238 241 4 

Värmdö BK 233 190 3 

Waxholm BK 205 246 4 

Österåker BK 401 382 5 

 5310 5340 71 
 
 
 
 


