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Protokoll: Årsmöte för Svenska Scrabbleförbundet 

Plats: Ulriksdal, Solna 

Datum: 2019-03-10 

1. Mötets Öppnande 

14:05 Ordförande hälsar alla närvarande välkomna. 

2. Fastställande av röstlängd 

Närvarande 

Anna Andersson, Gunnar Andersson, Monica Ringheim, Åsa Florholm, Erik Elvers, Roland Olsson, 

Pia Mattsson, Mikael Forss, Gerd Forss, Jonathan Ljungberg, Maria Ellfolk-Lasén 

3. Beslut om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet utlystes den 2 februari och anses utlyst i tid. 

4. Val av mötespresidium, protokolljusterare och rösträknare 

Val av ordförande 
Årsmötet beslutade att välja Anna Andersson till mötesordförande. 

Val av sekreterare 
Årsmötet beslutade att välja Gerd Forss till mötessekreterare. 

Val av justerare 
Årsmötet beslutade att välja Erik Elvers och Roland Olsson till justerare. 

Val av rösträknare  
Årsmötet beslutade att välja Erik Elvers och Roland Olsson till rösträknare. 

 

5. Fastställande av dagordning  

Årsmötet godkände dagordningen. 

6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll 

Ordförande har lagt upp dokumentet ”Domarprotokoll” på nya hemsidan enligt det som bestämdes 

under föregående årsmöte. Dokumentet ligger under ”ABC för arrangörer” på Scrabbleförbundets 

sida. 

7. Verksamhetsberättelse och bokslut 

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen och kassören redogjorde för bokslutet. Årsmötet 

beslutade att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse, se bilaga (1a-b).  

8. Revisionsberättelse 

Revisorn Erik Elvers gick igenom revisionsberättelsen, se bilaga 2.  

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

10. Val av styrelse 

Årsmötet beslutade att sittande styrelse fortsätter under verksamhetsåret. 
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11. Val av revisorer 

Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2019 utse Erik Elvers och Elof Hansjons till revisorer.  

12. Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att Åsa Florholm och Roland Olsson utgör valberedning under verksamhetsåret 

2019. 

13. Val av tävlingskommitté 

Årsmötet beslutade att Alexandra Svantesson och Maria Åslund omväljs i tävlingskommittén för 

verksamhetsåret 2019. 

14. Val av ordlistekommitté 

Årsmötet föreslog att Gunnar Andersson, Greger Nässén och Anders Skjäl fortsätter i 

ordlistekommittén också under verksamhetsåret 2019. Styrelsen fick i uppdrag att fastställa detta.  

15. Fastställande av avgifter 

Årsmötet beslutade efter omröstning (med röstningssiffrorna 8-2) att höja. Vid omröstningen hur stor 

medlemsavgiften i framtiden blir (röstningssiffrorna 5-5 för 80 kronor, alternativt 100 kronor)) 

avgjorde ordförandens röst sålunda att medlemsavgiften höjs till till 80 kronor för medlemmar över 18 

år och 40 kronor för medlemmar upp till 18 år. Detta gäller för räkenskapsåret 2020, medan 

medlemsavgiften för räkenskapsåret 2019 bibehålls vid nuvarande 60 kronor/ 30 kronor. 

16. Fastställande av budget 

Årsmötet beslutade att godkänna den framlagda budgeten för verksamhetsåret 2019 (bilaga 3) med ett 

tillägg på 1500 kronor för spelutrustning samt ett arvode till Wordfreakz skapare Daniel Domert. Se 

punkt 18, motion 2. 

17. Propositioner 

Proposition: Gå ur Sverok. (Bilaga 4). Årsmötet beslutade enhälligt anta motionen. 

18. Motioner  

Motion 1: Möjlighet för arrangörer att välja 25 minuters speltid (Bilaga 5). Årsmötet beslutade efter 

omröstning (med röstningssiffrorna 7-5, poströster inberäknade) anta motionen. Information om 

speltiden ska läggas in under ”ABC för arrangörer”, och det bör synas i anmälningsformuläret vilken 

speltid som gäller vid respektive turnering. 

Motion 2: Ekonomiskt stöd till driften av Wordfreakz (Bilaga 6). Årsmötet beslutade enhälligt anta 

motionen och förtydliga motionen med ”rimliga kostnader” i stället för enbart ”kostnader”. Jonathan 

Ljungberg fick i uppdrag att stå i kontakt med Daniel Domert angående vidare detaljer. 

19. Övriga frågor 

Årsmötet tog upp röstningsförfarandet och enades om att det bör diskuteras hur man röstar; ska det 

vara möjligt att lämna in sin röst digitalt och vad ska tidsgränsen i så fall vara? Samma gäller för 

propositioner och motioner. 

20. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 16.05. 
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Anna Andersson   Gerd Forss 

    

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

------------------------------------                                              ------------------------------------------ 

 

 

Justeras: 

Erik Elvers    Roland Olsson 

 

------------------------------------------------  ---------------------------------------------- 


