
Protokoll Årsmöte 
Nordvästra Skånes Brottningsallians  

den 2 februari 2010-02-22 
 

1. Ordförande Eva Karlsson öppnar mötet 
 
2. Kallelsen godkänns 

 
3. Dagordningen godkänns 

 
4. Närvarande klubbar/ representanter: Kävlinge: Eva Karlsson och Lena 

Andersson, Klippan: Martin Strandberg och Christian Beck, Ekeby: 
Kenneth Persson, Björnekulla: Andrei Farcas Lohan och Ängelholm: 
Renée Fors 

 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Sittande, dvs Eva Karlsson 

och Renée Fors 
 

6. Val av justeringsmän för mötet: Kenneth Persson och Christian Beck 
 

7. Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse gås igenom. Ansvarsfrihet 
beviljas för avgående styrelse 

 
8. Val av styrelse: 

A/ Ordförande (1år): Eva Karlsson 
B/ Kassör (2år): Lena Andersson 
C/ Styrelsesuppleant (1år): Kent Svensson 
D/ Revisor (1år) Kenneth Persson  
E/ Valberedning (1år): Sune Arvidsson och Tommy Dahlman 
 

9. Årsavgift till alliansen fastställs till att vara som tidigare 300:-. Startavgift 
för alliansmästerskap och nybörjartävlingar är fortsatt 80:- som 
föregående år 

 
10. Två firmatecknare utses att teckna alliansen: Eva Karlsson och Lena 

Andersson 
 

11. Alliansmästerskap: Det verkar svårt att hitta datum som passar, vi beslutar 
därför att låta den vara vilande tills vidare 

 
12. Nybörjartävlingar: Vi har fått en förfrågan om att ha samarbete med 

Brottarakademin som går ut på att vi vid våra nybörjartävlingar får bjuda 



in en klubb från deras område, och de i sin tur vid sina får bjuda in en 
klubb från vårt område. Vi gillar tanken, men ifrågasätter varför bara en 
klubb och vem som i så fall väljer vilken klubb det ska vara. Renée svarar 
på brevet från Morgan Fried så får vi se vad det ger. 

 

Som sagt så gillar vi idén på att få gå på varandras nybörjartävlingar, men 
anser att vi i första hand ska gå på alliansens egna tävlingar, och att vi vill 
att alliansens egna klubbar arrangerar nybörjartävlingar i större 
utsträckning så vi får fler egna inom alliansen. 
 

På inbjudan till nybörjartävlingarna ska vi skriva dit att de inte glömmer 
sätta plus på de duktiga, eftersom det upplevs att det är stor skillnad på 
brottarna. Där ska även skrivas in att kontrollvägning kan förekomma, och 
att vi slumpvis även genomför detta för att det inte ska anmälas lite vad 
man tror att barnen väger. En del har även här upplevt stor 
storleksskillnad på brottare som sägs väga ungefär lika mycket 
 

En gemensam regel angående skadetid på nybörjartävlingar ska införas. 
Skadetiden utökas till att vara max 3 minuter. Detta ska även meddelas 
domarna vid dagens tävlingssamling, eftersom domarna inte alltid 
kommer från vår egen allians. 
 

13. Nordisk ungdomsturnering: Här omvaldes Jan Pettersson och Joachim 
Andersson 

 
14. Inkomna motioner: Inga 

 
15. Ordet Fritt: Ekeby meddelar att deras verksamhet närmast kan liknas som 

dagisnivå, enligt Kenneth Persson själv. De har några som tränar, men det 
är ingen stor verksamhet där för närvarande. Vi önskar de all lycka till 
med att vända och ber att de säger ifrån om de behöver hjälp som de tror 
att vi andra kan ställa upp med. 

 

Björnekulla BK arrangerar riksfinal i Lilla Fyrstads den 20 februari 
 

Vi beslutar att vi vill ha ett diskussionsmöte inför säsongstart till hösten 
och det bestäms att bli i Klippan den 30/8 kl 19.00 
Vi hoppas då på fler klubbars deltagande 
 

16. Mötet avslutas 
 
Vid protokollet: ________________________ 
                         Renée Fors 
 
Justeras av:____________________________            ________________________________ 
                       Kenneth Persson                                                     Christian Beck 


