
Anteckningar förda vid  Nordvästra Skånes Brottningsallians (NVS) årsmöte måndagen den 16 
april kl 19.00 i Björnekullas klubblokal, Åstorp 

  

 
 
1. Gert Svensson öppnade mötet 
 
2. Kallelsen till årsmötet godkändes 
 
3. Dagordning för årsmötet godkändes 
 
4. Närvarande klubbar: EAI Brottning (Peter Hedström), Ekeby BK (Kenneth 

Persson), Ängelholms BK (Reneé Fors, Hans Ingvarson), Kävlinge/Furulunds BK 
(Eva Karlsson, Lena Andersson), Björnekulla BK (Tommy Falkman, Lars Nystedt, 
Gert Svensson), Bjuvs BK (Tommy Tuvesson, Monica Ivarsson), Klippans BK 
(Gunilla Lindblom) 

 
5. Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Gert Svensson resp Peter 

Hedström. 
 
6. Som justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet valdes Eva 

Karlsson och Lena Andersson. 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse godkändes. Revisorernas 

berättelse redovisades inte då Peter Hallander inte var närvarande. Eva Karlsson tog 
med bokföringen och går igenom detta med Peter vid senare tillfälle. Beviljandet av 
ansvarsfrihet för den avgående styrelsen godkändes. 

 
8. Val av styrelse och funktionärer: 
 
 a/ Ordförande för 1 år (Gert Svensson, Björnekulla BK) 
 b/ Sekreterare för 2 år (Peter Hedström, EAI Brottning)  
 c/ Kassör för 1 år (Lars Nystedt, Björnekulla BK) 
 d/ Styrelsesuppleant för 1 år (Daniel Nilsson, IK Dana) 
 e/ Revisorer för 1 år (Peter Hallander,BK Argos samt Eva Karlsson, K/F BK) 
 f/ Valberedning för 1 år (Monica Ivarsson och Lise-Lotte Nilsson, båda Bjuvs BK) 
  
  
 9. Årsavgiften till alliansen, startavgifter till Alliansmästerskapet och 

nybörjartävlingar är oförändrade i år, 300 kr resp 60 kr. Förslag till nästa år att 
medlemsavgiften skall omfatta en grundavgift till nordisk ungdomsturnering. 

 
10. Rätt att teckna NVS och att göra uttag från dess bankkonton har ordförande samt 

kassör. 
 
11. Alliansmästerskapet 2007. I år blev det tyvärr ingen tävling pga vissa 

omständigheter. Lista delas ut vid varje årsmöte innehållande bl.a arrangörer av 
Alliansmästerskap. Det blir sekreterarens uppgift att i god tid kontrollera att 
arrangören är medveten om detta. 
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12. Nybörjartävlingar 2006/2007. Vårt önskemål är att arrangera nybörjartävlingar 
varje månad mellan september – april. Hans Ingvarson tillsattes som 
”Tävlingsöverhuvud” med Reneé Fors om ersättare. Då en klubb som är tillsatt som 
arrangör inte kan arrangera går Ängelholms BK in som ersättare. Mer om detta 
finns att läsa i bifogad bilaga. 

 
13. Ungdomsserier. Eva Karlsson kollar upp med Kenneth Nordström, 

Söderslättsalliansen, om vi har möjlighet att deltaga där. 
 
14. Nordiska Ungdomsturneringen. I år är tävlingen i Åbo. Hans Ingvarson efterlyser 

mer detaljerad information från Uttagskommittén för att marknadsföra tävlingen 
bättre. Peter Hedström tar kontakt med Jan Pettersson angående detta. 2008 
arrangerar NVS denna tävling och vi måste redan börja tänka på arrangemanget. 
Tommy Tuvesson valdes till sammankallande i detta ärende. 

 
15. Inkomna motioner. Hans Ingvarson har som förslag att då utvald klubb inte har 

möjlighet att arrangera deras nybörjartävling skall Ängelholms BK arrangera istället 
under vissa förutsättningar. Se bilaga. 

 
16. Ordet fritt  Eva Karlsson efterlyser hemsidan för NVS (finns nu fn på  

www.eai.se/nvs, sekr. anmärkning). Lars Nystedt påtalade vikten att anmälningar 
till tävlingar inte skall göras på basis av redan anmälda brottare. Det är inte 
lagpriser som skall främjas utan möjligheten att få möta så många brottare som 
möjligt. 

 
17. Gert Svensson avslutade mötet.   
        
 
 Åstorp 07-04-16 
 
 
 
 ------------------------------------- ------------------------------------------ 
 
 Peter Hedström  Gert Svensson  
 
 
 
 
 ------------------------------------ ------------------------------------------ 
 Eva Karlsson   Lena Andersson 
 
 
 Bilagor: 
 Stadgar 
 Inkommen motion från Ängelholms BK ang nybörjartävlingar 
  


