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Protokoll: Årsmöte för Svenska Scrabbleförbundet 

Plats: Mötet genomfördes via Zoom 

Datum: 2021-05-18 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades 17.35. 

2. Fastställande av röstlängd 

Konstaterades att alla närvarande har rösträtt, det vill säga Johan Rönnblom, Gerd Forss, 

Anders Apoy, Erik Elvers, Gunnar Andersson, Anna Andersson, Monica Ringheim, 

Åsa Florholm, Daniel Andersson, David Tiberg, Mikael Forss, Roland Olsson och 

Pia Mattsson 
 

3. Beslut om mötets behöriga utlysande 

Mötet utlystes per e-post och via Facebook-gruppen den 18 april, alltså en månad på 

förhand. 

 

4. Val av mötespresidium, protokolljusterare och rösträknare 

Mötet utsåg Johan Rönnblom till ordförande, Gerd Forss till sekreterare samt Gunnar 

Andersson till protokolljusterare. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll 

Två motioner inlämnades inför förra årsmötet: elektronisk utrustning (främst telefoner) ska 

vara inställd på ljudlöst under turneringar, samt att det ska utformas en tilläggsordlista för 

de ord som inte för närvarande finns i den elektroniska ordkollen. Tillägget om elektronisk 

utrustning införs i reglerna, och mötet utsåg en ordlistekommitté bestående av Greger 

Nässén, Daniel Domert och Roland Olsson för tilläggsordlistan. 

 

7. Verksamhetsberättelse och beslut 

Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna året, se bilaga. Bara ett 

fåtal turneringar har kunnat anordnas på grund av den pågående pandemin. 

 

8. Revisionsberättelse 

Förseningar i kontakten med Swedbank leder till att revisionsberättelsen genomgås vid ett 

extra årsmöte. 

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Behandlas vid extra årsmöte. Se föregående punkt. 

 

10. Val av styrelse 

Mötet utsåg sittande styrelse även för inkommande år, d.v.s. ordförande Johan Rönnblom, 

sekreterare Gerd Forss samt kassör Anders Apoy. 

 

11. Val av revisorer 

Mötet utsåg sittande revisorer även för inkommande år, d.v.s. Elof Hansjons och Gunnar 

Andersson. 
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12. Val av valberedning 

Mötet utsåg sittande valberedning även för inkommande år, d.v.s. Roland Olsson och Åsa 

Florholm. 

 

13. Val av tävlingskommitté 

Mötet utsåg sittande tävlingskommitté även för inkommande år, d.v.s. Maria Åslund och 

Alexandra Svantesson. 

 

14. Svenskt mästerskap 2021 

De arrangörer som skulle ha ordnat SM 2020 kommer att fortsätta planera för ett SM 2021 

och kommer att välja en helg en eller två veckor innan den normalt brukar ordnas SM, alltså 

under allhelgona. Ett SM under allhelgonahelgen skulle nämligen kollidera med skolornas 

höstlov. 

 

15. Fastställande av avgifter 

Årsavgiften kommer att bibehållas vid 80 kronor 

 

16. Fastställande av budget 

Konstaterades att det inte finns behov för en inrutad budget, eftersom framtiden är oviss på 

grund av pågående pandemi. 

 

17. Propositioner 

Inga propositioner har inkommit. 

 

18. Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

19. Övriga frågor 

Deltagarna diskuterade användandet av den nytillkomna brickan W men var överens om att 

den inte kommer att användas vid turneringar. Man diskuterade också hur turneringar 

kommer att se ut i framtiden med tanke på den pandemi som förhoppningsvis snart ebbar ut. 

Alla hoppas få igång spelandet så fort som möjligt. 

 

20. Mötets avslutande 

Mötet avslutades 18.15. 

 

Johan Rönnblom   Gerd Forss 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

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

 

Justeras: 

Gunnar Andersson     

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


