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1 FASTSTÄLLANDE  AV  RÖSTLÄNGD

Ordf. Morgan Fried hälsade välkommen och öppnade därmed mötet.
13 föreningar närvarande = 13 röster.

2 MÖTETS  UTLYSANDE

Årsmötet har utlysts genom E-post till respektive förening.
Mötet ansåg årsmötet behörigt utlyst.

3 FÖREDRAGNINGSLISTA

Mötet godkände föredragningslistan.

4 VAL  AV  ORDFÖRANDE  OCH  SEKRETERARE  FÖR  MÖTET

Mötet valde Morgan Fried till ordförande och sekreterare för årsmötet.

5 VAL  AV  PROTOKOLLJUSTERARE  TILLIKA  RÖSTRÄKNARE

Mötet valde Pierre Kronvall och Josefin Ekström till protokolljusterare
och rösträknare.

6 a VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamheten under 2009 har bestått av nybörjartävlingarna och
Akademimästerskapet.

6 b FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelsen för 2009 godkändes av mötet.

7 REVISORERNAS  BERÄTTELSE

Revisorerna godkände styrelsens förvaltning det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8 ANSVARSFRIHET

Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för perioden.

9 ÅRSAVGIFT

Mötet fastställde årsavgiften till 500.- per förening.
Eftersom Brottarakademin förvaltat sina tillgångar på ett lysande sätt under finanskrisens
mörka himmel, beslutades att inte debitera någon årsavgift under 2010.

10 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN

Nybörjartävlingar och Akademimästerskap ska i vanlig ordning arrangeras
under verksamhetsåret.

11 FÖRSLAG  OCH  MOTIONER

Se rubriken ”övriga frågor”.

MÖTESANTECKNINGAR

Noteringar Sid 1 (2)
Datum Årsmöte
2010  01 16

Närvarande:
BK Atle,
Pontus Hidling
Ballingslövs BK,
Joel Olsson
Gärds BK,
Therése Harrysson
Hästveda BK,
Roland Andersson
Agne Nilsson
Anette Nilsson S
Morgan Fried
Hörby BK,
Silvan Roslund
Höörs BK,
Nicklas Persson
Karlshamns BK,
Stefan Gustafsson,
Håkan Forsman
BK Ore,
Josefin Ekström,
Anne Johansson,
Kjell Persson
Osby ABK,
Thomas Andersson
Sösdala BK,
Pierre Kronvall,
Kenneth Lindholm
Tyringe ABK,
Pontus Brinck
BK Velo,
Dennis Karlsson
Fredrik Erlandsson
BK Viking,
Jesper Ahlgren
Rikard Jönsson



BROTTARAKADEMIN
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Noteringar Sid 2 (2)
Datum Årsmöte
2010  01 16

12 VAL  AV...

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år
Mötet valde Morgan Fried till ordförande för en tid av ett år.

b) Två ledamöter i styrelsen  för en tid av två år
Mötet valde Dennis Karlsson och Agne Nilsson till styrelseledamöter för en tid av två år.

c) Två revisorer  för en tid av ett år
Mötet valde Kjell Persson och Mats Chronvall till revisorer för en tid av ett år.

d) Valberedning  för en tid av ett år
Mötet valde Jonas Norrman till valberedare för en tid av ett år.

13 ÖVRIGA  FRÅGOR

Förslag till datum och tävlingsorter för nästa säsongs nybörjartävlingar kommer att skickas ut efter
vårens sista nybörjartävling. Gärds BK anmälde intresse som arrangör av en av tävlingarna.
Höörs BK meddelade att man ansökt om att få arrangera en sanktionerad tävling 2011.
Vi hoppas alla att det blir en bra tävling och konstaterar samtidigt att Höörs önskemål om en årlig
nybörjartävling inte behöver realiseras.
Pontus Hidling drog en lans för sommarens ”Hälleviksläger” där brottning numera ingår.
Pontus lovade att skicka information, när sådan är tillgänglig, till akademiklubbarna.
Josefin Ekström som vann Eldsjälsgalan i TV 4 och blev utsedd till ”Årets unga idrottsledare”
(Stort GRATTIS i efterhand!) informerade om att hon är en av ledarna vid Hällevikslägret och
Josefin rekommenderar verkligen detta sommarläger.
Beslut fattades att Brottarakademin skulle bjuda in till, och bekosta, ett matchläger för U och KvU
den 31 januari. Anledningen till detta är att USM i Sundsvall är nära förestående och antalet
tävlingsmöjligheter för berörda kategorier är begränsade. Inbjudan skickas ut inom kort.
För att kompensera kategorierna K, P, F/y och F/ä beslutades att arrangera ett motsvarande läger
inför Glentons båda mästarmöten. Förslag till datum: 20 november...
Eftersom önskemål framkommit att vitalisera nybörjartävlingarna genom att aktuell arrangör kan
bjuda in en förening som inte är registrerad i Brottarakademin och att Brottarakademins föreningar
kan deltaga i enstaka nybörjartävlingar inom andra kretsar i Skåne, beslutades att styrelsen
(för ordningens skull) ska tillskriva Skånes Brottningsförbund och de andra kretsarna i ärendet.
Mötet var klart positivt till denna idé om vitalisering och självklart ska vi tillsammans förverkliga
önskemålen.

14 MÖTETS  AVSLUTANDE

Morgan Fried tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.

Vid protokollet Justeras:

Morgan Fried Josefin Ekström Pierre Kronvall
sekr. för mötet Justeringsman Justeringsman


