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Protokoll: Årsmöte för Svenska Scrabbleförbundet 

Plats: Mötet genomförs via Google Hangouts 

Datum: 2020-03-29 

 

1. Mötets Öppnande 

14:03 Ordförande hälsar alla närvarande välkomna. 

2. Fastställande av röstlängd 

Närvarande: Anna Andersson, Gunnar Andersson, Monica Ringheim, Åsa Florholm, Lisa Blohm, 

Roland Olsson, Karin Anderberg, Mikael Forss, Gerd Forss, Nils Berner och Jonathan Ljungberg 

3. Beslut om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet utlystes i 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 Gunnar Andersson och Nils Berner till protokolljusterare. 

Val av rösträknare  
Årsmötet beslutade att välja Gunnar Andersson och Nils Berner till rösträknare. 

5. Fastställande av dagordning  

Årsmötet godkände dagordningen. 

6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll 

Se Bilaga_årsmötesprotokoll_2019. 

Sittande styrelse valdes om, och styrelsen har alltså under 2019 bestått av Anna Andersson, 

ordförande, Monica Ringheim, kassör och Gerd Forss, sekreterare.  

Konstaterades att matchtiden 25 minuter förverkligats ett par gånger och att detta fungerat bra, se även 

punkt 7, verksamhetsberättelsen.  

7. Verksamhetsberättelse och bokslut  

Se Bilaga1_verksamhetsberättelse samt Bilaga2_balansräkning. Dessa godkändes av årsmötet.  
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8. Revisionsberättelse  

Se Bilaga3_revisonsberättelse. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

10. Val av styrelse 

Valberedningen föreslår följande personer: Johan Rönnblom ordförande, Gerd Forss, sekreterare och 

Anders Apoy, kassör under verksamhetsåret 2020. Inga andra förslag föreligger. Mötet godkände 

sammanställningen. 

11. Val av två revisorer 

Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2020 utse Elof Hansjons till revisor och Gunnar Andersson 

till suppleant.  

12. Val av valberedning 

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

2020. 

13. Val av tävlingskommitté 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att Alexandra Svantesson och Maria Åslund 

omväljs i tävlingskommittén för verksamhetsåret 2019.  

14. Fastställande av avgifter 

Medlemsavgiften uppgår till 80 kronor för medlemmar över 18 år och 40 kronor för medlemmar upp 

till 18 år. Det finns för närvarande ingen anledning att höja denna avgift. 

15. Fastställande av budget 

Årsmötet diskuterade budgeten och beslutade höja posten marknadsföring. Ett mål är att göra 

Scrabbleförbundet mer synligt på till exempel publika evenemang. Förbundet har också som mål att 

satsa mer på online-spel. Årsmötet beslutade att godkänna den framlagda budgeten för 

verksamhetsåret 2020 (Bilaga 4_Budget). 

16. Propositioner 

Inga propositioner.  

17. Motioner  

Se Bilaga_5_Motioner 

Motion 1:  

- Den webbaserade versionen av SAOL 14 på svenska.se bör bli vår officiella ordlista. 

- Alla ensamma fetstilta ord som finns på svenska.se bör blir giltiga (däribland LOMA). 

- Alla särskrivna fraser på svenska.se (däribland I MORGON och I MORRON) med texten ”kan 

hopskrivas” bör bli giltiga som hopskrivna (däribland IMORGON och IMORRON). 
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Årsmötet bifaller motionen under förutsättning att omändringarna är tekniskt genomförbara. 

Motion 2:  

All elektronisk utrustning ska vara avstängd under spelets gång; ifall en mobil behöver vara öppen för 

akuta samtal ska detta meddelas arrangörerna och motspelaren. Arrangörerna kan vid behov ha 

telefonen på för att få kontakt med spelare eller eventuella besökare som är på väg. 

Årsmötets kommentarer: Telefonen behöver nödvändigtvis vara avstängd, utan kunde ställas in på 

flygplansläge; ljud och vibration bör i varje händelse vara avstängda. 

Årsmötet ger styrelsen fria händer att formulera denna regel. 

18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

19. Mötets avslutande 

15.07 Ordförande avslutar mötet. 

 

 

Anna Andersson   Gerd Forss 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

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

 

Justeras: 

Gunnar Andersson    Nils Berner 

 

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


