
Anteckningar förda vid årsmöte för Nordvästra Skånes Brottningsallians (NVS) tisdagen den 29 
januari 2008 kl. 19.00 i EAI Brottnings klubblokal, Eslöv 

  

 
 1. Jatte Svensson öppnade årsmötet. 
 
2. Kallelsen till årsmötet godkändes. Inbjudan har skickats till klubbarna via mail och           

har funnits på NVS hemsida sedan 1 månad tillbaka. 
 
 3. Dagordning för årsmötet fastställdes. 
 
 4. Närvarande klubbar: BK Argos (Peter Hallander), Ekeby BK (Kenneth Persson), 

HBK Bergania (Jörgen Sandahl, Kay Gustavsson), HBK Wrestling Team (Ola 
Sjögren), Klippans BK (Gunilla Lindblom), Ängelholms BK (Hans Ingvarson, 
Reneé Fors), Björnekulla BK (Jatte Svensson), Kävlinge/Furulunds BK (Eva 
Karlsson), EAI Brottning (Peter Hedström, Bo Petersson), Bjuvs BK (Monica 
Ivarsson, Lise-Lotte Nilsson). 

 
 5. Som årsmötets ordförande valdes Jatte Svensson och som årsmötets sekreterare 

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

Fors och Kay Gustavsson. 
 
7.                Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisorernas  
                     berättelse och beviljandet av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen godkändes. 

Årets resultat visar på ett underskott på 13050 kr pga. klubbar som inte betalat in 
sina avgifter. Påminnelseavgift samt nya avier skall skickas till de klubbar som inte 
var med på årsmötet. BK Aktiv skall meddelas att de inte längre är medlem i 
alliansen pga. uteblivna medlemsavgifter. 

 
 8. Val av styrelse och funktionärer: 
 
 a/ Ordförande för 1 år (Eva Karlsson, Kävlinge/Furulunds BK)  
 c/ Kassör för 2 år (Lena Andersson, Kävlinge/Furulunds BK) 
 d/ Styrelsesuppleant för 1 år (Jörgen Sandahl, HBK Bergania) 
 e/ Revisor för 1 år (Peter Hallander, BK Argos) 
 f/ Valberedning för 1 år (Monica Ivarsson och Lise-Lotte Nilsson, båda Bjuvs BK) 
  
 9. Årsavgiften till alliansen (300 kr) är oförändrad, startavgifter till 

Alliansmästerskapet och nybörjartävlingar höjs med 20 kr till 80 kr. 
 
10. Rätt att teckna NVS och att göra uttag från dess bankkonton har ordförande och 

kassör. Eva och Lena skall teckna fullmakt. 
 
11. Alliansmästerskapet 2008 är det EAI Brottning som arrangerar. Det blir 

långfredagen den 21 mars i Norrevångshallen. Viktigt att klubbarna tar med domare 
eller ordnar på annat sätt. 
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12. Nybörjartävlingar. De tävlingar som är kvar under denna säsong kan brottare som 

nått sina poäng och ligger i ett mellanskede i sin utveckling tillåtas delta på 
nybörjartävlingarna. Dessa brottare skall då delas in egna ”+”grupper för att inte 
skrämma bort ”helt” nya.  
HBK Bergania kommer i fortsättningen inte att ha sin tävling i januari. Ekeby får 
inte tillgång till lokal för sin tävling nu i februari, Ängelholm erbjuder Ekeby att 
nyttja deras lokal. Meddela Peter Hedström, peter@eai.se, när ni ska ha era 
tävlingar nästa säsong. Om vi vill ha tävlingarna med i kalendern bör detta göras 
senast 2008-05-31. 

 
13 Ungdomsserier. Vilande. 
 
14 Nordiska Ungdomsturneringen arrangeras av NVS den 12-14 september 2008. 

Tävlingen förläggs på Brogårdaskolan i Bjuv. Tommy Tuvesson är 
sammankallande för arrangörsgruppen och samtliga klubbar i NVS har rätt att 
hjälpa till med arrangemanget. Detta är en stor tävling, mycket behöver fixas så ju 
mer folk som ställer upp desto bättre. 

 
15 Inkomna motioner. Med siffrorna 4-3-1 valdes att nuvarande fördelning av 

kostnaderna till Nordisk Ungdomsturnering skall gälla. Vilande klubbar skall 
ansöka till NVS för att slippa betala avgiften. Vi kan även söka bidrag på olika sätt 
för att få ner kostnaderna. Helsingör AK tillåts att vara med på nybörjartävlingarna. 
Hans Ingvarson har mailat ut deras mailadress till resp. klubb i NVS. Den kommer 
även att finnas på vår hemsida. 

 
16. Ordet fritt. Bo Petersson uppmanade alla klubbar att ta med så mycket brottare, 

även seniorer, som möjligt på DM i Svedala. EMG 2008 arrangeras av bl.a. IK 
Sparta 29/8-7/9 2008. Frikort till Jatte skall sökas hos Skånes Brottningsförbund. 

 
 
17. Jatte överlämnar klubban till Eva Karlsson som därmed avslutade mötet. 
 
 
 
  
 Eva Karlsson, ordf.   Peter Hedström, sekr. 
 
 
 
 
 
 
 
 Reneé Fors, just   Kay Gustavsson, just 

      
   


