
Anteckningar förda vid årsmöte för Nordvästra Skånes Brottningsallians (NVS) onsdagen den   
28 januari 2009 kl. 19.00 i Kävlinge/Furulunds lokal, Kävlinge 

  

 
 1. Eva Karlsson 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), Klippans BK (Sune Arvidsson, Tommy 
Dahlman), Ängelholms BK (Reneé Fors), Björnekulla BK (Roland Svensson, 
Andrei Farcas), Kävlinge/Furulunds BK (Eva Karlsson, Lena Andersson), EAI 
Brottning (Kent Svensson), IK Dana (Christer Olsson, Joakim Olsson), Peter 
Hedström. 

 
 5. Som årsmötets ordförande valdes Eva Karlsson och som årsmötets sekreterare 

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

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

En del klubbar släpar med inbetalning av avgifter. Behållningen 2008 visade ett 
positivt överskott, mycket tack vare arrangemanget av Nordisk Ungdomsturnering. 

 
 8. Val av styrelse och funktionärer: 
 
 a/ Ordförande för 1 år (Eva Karlsson, Kävlinge/Furulunds BK)  
 b/ Sekreterare för 2 år (Renée Fors, Ängelholms BK) 
 d/ Styrelsesuppleant för 1 år (Kent Svensson, EAI Brottning) 
 e/ Revisor för 1 år (Peter Hallander, BK Argos) 
 f/ Valberedning för 1 år (Sune Arvidsson, Tommy Dahlman, båda Klippans BK) 
  
 9. Årsavgiften till alliansen (300 kr) samt startavgifter till Alliansmästerskapet och 

nybörjartävlingar (80 kr) är oförändrade. 
 
10. Rätt att teckna NVS och att göra uttag från dess bankkonton har ordförande och 

kassör. 
 
11. Alliansmästerskapet 2009 bestämdes på mötet att det skall vara vilande. Två år i rad 

har tävlingen ställts in pga för få anmälda. Troligtvis är det tidpunkten för tävlingen 
som är fel och vi får alla till uppgift att fundera ut ett bättre datum till nästa år.  

 
 
 



Anteckningar förda vid årsmöte för Nordvästra Skånes Brottningsallians (NVS) onsdagen den   
28 januari 2009 kl. 19.00 i Kävlinge/Furulunds lokal, Kävlinge 

  

12. Nybörjartävlingar. Ingen tävling i februari månad, någon klubb som känner för att 
anordna? Glöm inte bort ”plussarna” när ni skall anmäla era brottare till tävlingarna. 
Helsingörs AK har också rätt att deltaga på våra nybörjartävlingar enligt tidigare 
beslut. 

 
13. Ungdomsserier. Punkten stryks. 
 
14. Nordiska Ungdomsturneringen arrangerades av NVS den 12-14 september 2008. 

Tävlingen hölls i Brogårdaskolan, Bjuv och flöt mycket bra. Många av gästande lag 
hörde av sig efteråt och berömde oss för genomförandet. Årets tävling skall gå i 
Danmark, dock är det fortfarande tveksamt om tidpunkten. 

 
15 Inkomna motioner. Inga 
 
16. Ordet fritt. Jatte Svensson har ansökt om frikort, Peter kollar upp. Inför nästa 

årsmöte skall även följande punkt finnas med under val av styrelse och funktionärer 
f/ Tävlings- och uttagskommitté för 1 år 
Fyrkretslaget – 

 Ungdomslaget –  
    
  
17. Eva Karlsson som avslutade mötet. 
 
 
 
  
 Eva Karlsson, ordf.   Peter Hedström, sekr. 
 
 
 
 
 
 
 
 Reneé Fors, just   Andrei Farcas, just 

      
   


