
  

PROTOKOLL   ÅRSMÖTE   6   MARS   2021   
  

Mötet   öppnas   kl   15.02   

1. Röstlängd   för   mötet   fastställs   
Röstlängden   fastställdes   �ll   31   deltagare.   

2. Val   av   ordförande   och   sekreterare   för   mötet   
Ordförande:   Oskar   Odén   
Sekreterare:   Mariell   Nyman   

3. Val   av   protokolljusterare   och   rösträknare  
Justerare:   Johanna   Falk   och   Jimmie   Borgqvist   Skacke   
Rösträknare:   Therese   Hågerup   

4. Fråga   om   mötet   har   utlysts   på   rä�   sä�   
Mötet   ansågs   ha   blivit   korrekt   utlyst.   

5. Fastställande   av   dagordningen/föredragningslista:   
Dagordningen   fastställdes.     

6. a.)   Presenta�on   av   verksamhetsberä�else/plan   2020-2021   
  

   

  



  

MEDLEMMAR   
  

Under  våren  2018  havererade  vårt  medlemssystem  och  det  har  inneburit  en  större  administra�v               
belastning  på  våra  styrelsemedlemmar.   Från  och  med  vårterminen  2020  har  det  nya              
medlemssystemet,  Idro�online  (IO),  varit  i  full  gång  vilket  inneburit  a�  vi  kan  ha  allt  samlat  vad                  
gäller  medlemshanteringen.  Fortsa�  är  det  en  process  för  a�  sä�a  sig  in  helt  i  alla  funk�oner                  
och  hur  vi  kan  använda  det  på  bästa  sä�.  För  våra  medlemmar  är  den  stora  skillnaden  som                   
märks  a�  vi  nu  närvarorapporterar  direkt  via  IO,  an�ngen  via  hemsidan  eller  app.  Det  har  tyvärr                  
inte  varit  helt  lä�  med  rapporteringen  men  IO  har  nu  inför  2021  skapat  en  ny  app  som  ska  göra                     
det   ännu   enklare.     

  
Nedan   följer   tabell   för   medlemsantal.   
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Antal   medlemmar   2020  

4-6   år     5   

7-12   år   38   

13-19   år   67   

20-25   år   35   

26-40   år   261   

41-50   år   60   

51-60   år   11   

61   -   uppåt   år  1   

Totalt:   478   



  

TRÄNING   
  

Styrelsen   och   träningsbubblan   vill   börja   med   a�   rikta   e�   stort   tack   �ll   alla   tränare.     
  

Tabell   över   träningsgrupper   i   MBC.   
  

Det   har   varit   ungefär   lika   många   som   tränar   höst   som   vår.   Vi   har   få�   göra   justeringar   i   schemat   
då   vi   ha�   ökat   tryck   på   grupperna   jämfört   med   �digare   år   där   åtgärderna   bland   annat   inneburit   
a�   vi   få�   lägga   träningsgrupper   på   helgen.     

  
Tränarna   är   vår   vik�gaste   resurs   och   vi   vill   fortsä�a   a�   bygga   en   kompetent   tränarstab.   Vi   vill   
öka   kvalitet   på   träningarna   och   få   en   sammanhållning   mellan   tränarna.   Vilket   vi   hoppas   också   
skall   leda   �ll   a�   fler   vill   vara   tränare.   Här   planeras   bland   annat   fler   workshops   och   sociala   
ak�viteter   för   våra   tränare.     

  
För   2021   så   är   planen   a�   vårterminen   är   inställd   men   vi   hoppas   kunna   vara   igång   med   träning   
utomhus   i   maj.     
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Period   Träningsgrupper   Träningsplatser   i   grupperna   Ak�va   tränare   

  2019  2020  2019  2020  2019  2020  

Vår   29   27   238   230   40   44   

Maj/juni   23   29   200   230   19   14   

Juli/aug   14   22   33   140   5   9   

Höst   18   32   240   275   36   37   

  84   110   595   975   100   104   



  

BARN   OCH   UNGDOM   
Vi   har   fortsa�   e�   stort   intresse   bland   barn   och   ungdomar.   Våra   satsningar   �llsammans   med   
Malmö   stad,   i   form   av   lovak�vitet,   leder   �ll   stort   engagemang   och   som   exempel   har   vi   under   
sportlovet   ha�   upp   �ll   100   deltagare   per   dag.   Dessa   satsningar   har   le�   �ll   e�   ökat   antal   
medlemmar   för   oss   och   vi   har   få�   starta   upp   fler   barn   och   ungdomsgrupper.     
Vår   utmaning   nu   är   a�   hålla   kvar   alla   de   nya   som   börjat   men   även   ge   de   “gamla”   en   rä�vis   
utveckling   i   sporten   vilket   kräver   e�   större   pussel   med   träningsgrupper   även   på   barn   och   
ungdomssidan.     

  
Framöver   vill   vi   fortsä�a   a�   utveckla   våra   barn-   och   ungdomstränare   genom   specifika   
workshops   för   dessa.   Styrelsen   har   även   ��at   på   e�   eventuellt   samarbete   med   Malmö   stad   för   
e�   integra�onsprojekt.   En   ini�al   kommunika�on   är   påbörjad.   Våra   förhoppningar   är   även   a�   
kunna   ha   fler   terminsavsluts-happening   igen   och   även   anordna   ungdoms-KAS.     

  

TÄVLING   
  

2020   har   pga   rådande   pandemi   varit   e�   speciellt   år   även   för   tävling   vilket   le�   �ll   många   
förändringar   och   restrik�oner.   Vi   hade   en   ny   satsning   med   seriespel   utomhus   i   början   av   
sommaren.   De�a   föll   mycket   väl   ut   och   var   uppska�at   av   medlemmarna   då   övriga   tävlingar   
ini�alt   ställdes   in.   Det   var   20   damlag   och   25   herrlag   med   i   seriespelet.   När   de   rankinggrundande   
tävlingarna   senare   kom   igång   under   sommaren   var   de   begränsade   i   antal   lag   som   fick   tävla   och   
de   fick   genomföras   utan   publik.   

  

Tabell   över   tävlingar   2019   vs   2020,   utomhussäsong   
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  Dam-20   Dam-19   Herr-20   Herr-19   

Antal   lag   110   119   103   158   

Lag/tävling   7,9   9,2   6,9   10,5   

Inställda   4   2   4   0   



  

Inför   2021   har   styrelsen   tagit   beslut   om   a�   sänka   anmälningsavgi�en   �ll   tävling   för   våra   
medlemmar,   både   ungdomar   och   vuxna.   Vi   har   under   många   år   ha�   problem   med   a�   hi�a   
tävlingsledare   vilket   visat   sig   även   under   2020.   Planen   för   2021   är   a�   ha   workshops   för   
tävlingsledare   för   a�   öka   kunskapen   och   locka   fler   �ll   a�   ställa   upp.   I   övrigt   vet   vi   inte   hur   det   
kommer   se   ut   med   tävlingar   under   året   med   tanke   på   pandemin   men   planerar   för   a�   ha   
ungdomstävling   U16/U18,   Rookie   Cup   för   a�   få   våra   nya   medlemmar   a�   våga   börja   tävla   och   a�   
åter   igen   har   seriespel.     

  

FRAMTID   FÖR   MBC   

NY   HALL   
Arbetet   med   en   ny   hall   har   tyvärr   inte   ge�   avkastning   än,   men   en   ny   grupp   har   sa�s   ihop   som   
��ar   på   möjligheter.   Det   finns   förslag   om   en   temporär   hall   som   man   bygger   upp   över   
“sommar”-planerna,   vilket   David   Strand   projektleder.   
Bygget   av   nya   planer   vid   Hästhagens   IP   har   skju�ts   på   fram�den.   Planeras   nu   stå   klara   �ll   
utesäsongen   2022.   Pga   a�   det   skju�ts   fram   har   ska    Fri�dsförvaltningen   ordna   så   a�   det   finns   
tre   bokningsbara   planer   vid   Gamla   IP   fr.o.m.   1   april.   Trots   a�   planen   ini�alt   var   a�   planerna   på   
Malmö   IP   skulle   försvinna   blir   dessa   eventuellt   kvar   även   e�er   2021,   vilket   gör   a�   det   kan   finnas   
upp   �ll   9   bokningsbara   planer   i   centrala   Malmö   fr.o.m.   2022,   vilket   leder   �ll   a�   vi   har   fler   planer   
�ll   klubben   och   även   för   spontanspel.   

6b:   Presenta�on   av   styrelsens   förvaltningsberä�else   (balans   och   
resultaträkning   för   det   senaste   räkenskapsåret).    

Vi   har   gjort   e�   posi�vt   resultat   med   drygt   243   TSEK   och   de�a   beror   främst   på   det   stora   antalet   
medlemmar   som   velat   träna   under   sommaren   samt   a�   vi   få�   beviljat   de   bidrag   vi   sökt.   Vi   tror   a�   det   
beror   på   den   rådande   pandemin   och   a�   många   stannade   hemma   i   somras.   Det   är   på   sommaren   vi   gör   
e�   posi�vt   resultat   pga   låga   kostnader   för   utomhusplaner   jämfört   med   inomhus   samt   fler   planer   a�   ha   
träning   på.     

Vi   har   ha�   lägre   kostnader   för   tävlingar,   såsom   sank�onsavgi�er,   då   vi   ej   har   få�   anordna   tävlingar   som   
vi   brukar   utan   få�   göra   det   i   mindre   omfa�ning   samt   även   lägre   kostnader   för   tränare   pga   stor   del   av   
HT20   blev   inställd   och   de�a   resulterade   även   i   lägre   kostnader   för   inomhusplaner.   De   ökade   kostnaderna   
under   övrigt   beror   främst   på   a�   vi   vidtagit   åtgärder   för   a�   kunna   bedriva   utomhusträningar   och   mindre   
tävlingar   under   pandemin   och   har   då   köpt   in   avspärrningsband,   handsprit   m.m.   för   a�   kunna   bedriva   vår   
verksamhet   så   säkert   som   möjligt.   
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Genomgång   av   budgeten.     
  

Vi   har   sa�   budgeten   för   2021   i   beräkning   u�från   den   pågående   pandemin   samt   utgå�   ifrån   siffror   från   
�digare   år.   Vi   önskar   a�   vi   kommer   igång   med   utomhusträningar   enligt   plan   och   a�   man   kommer   a�   
kunna   tävla   i   lite   större   utsträckning.   Med   tanke   på   a�   vi   går   plus   under   sommaren   har   vi   tänkt   a�   dra   
ner   avgi�erna   lite   för   både   utomhusträning   och   tävling.   

7.   Mötesordföranden   citerar   delar   av   revisorns   berä�else   

REVISIONSBERÄTTELSE   
  

Jag   har   granskat   årsbokslutet   och   bokföringen   samt   styrelsens   förvaltning   i   Malmö   
Beachvolleyboll   Club   för   år   2020.   Det   är   styrelsen   som   har   ansvaret   för   handlingarna   och   
förvaltningen.   Mi�   ansvar   är   a�   u�ala   mig   om   årsbokslutet   och   förvaltningen   på   grundval   av   
min   revision.     

  
Revisionen   har   u�örts   i   enlighet   med   god   revisionssed   i   Sverige.   Det   innebär   a�   jag   har   planerat   
och   genomfört   revisionen   för   a�   i   rimlig   grad   försäkra   mig   om   a�   årsbokslutet   inte   innehåller   
väsentliga   fel.   En   revision   innefa�ar   a�   granska   e�   urval   av   underlaget   för   belopp   och   annan   
informa�on   i   räkenskapshandlingarna.   I   en   revision   ingår   a�   pröva   redovisningsprinciperna   och   
styrelsens   �llämpning   av   dem   samt   a�   bedöma   den   samlade   informa�onen   i   årsbokslutet.     

  
Jag   har   granskat   väsentliga   beslut,   åtgärder   och   förhållanden   i   föreningen   för   a�   kunna   bedöma   
om   någon   styrelseledamot   har   handlat   i   strid   med   föreningens   stadgar.   Jag   anser   a�   min   
revision   ger   mig   rimlig   grund   för   mina   u�alanden   nedan.     

  
Årsbokslutet   har   upprä�ats   i   enlighet   med   bokföringslagen   och   ger   därmed   en   rä�visande   bild   
av   föreningens   resultat   och   ställning   med   god   redovisningssed   i   Sverige.     

  
Styrelsens   ledamöter   har   enligt   min   uppfa�ning   inte   handlat   i   strid   med   föreningens   stadgar.   Jag   
�llstyrker   a�   årsmötet   beviljar   styrelsens   ledamöter   ansvarsfrihet   för   räkenskapsåret.    Citat   från   
Sofi   Häckter,   revisor.     
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8.   Fråga   om   ansvarsfrihet   för   styrelsen   för   den   �d   revisionen   avser   
Styrelsen   beviljades   ansvarsfrihet.   

9.   Fastställande   av   medlemsavgi�   

Barn/Ungdom   
50   kr   i   medlemsavgi�   �ll   och   med   det   år   man   fyller   20.   Vill   man   tävla   �llkommer   en   licensavgi�   
på   150   kr.   

Vuxen     
450   kr   i   medlemsavgi�   från   och   med   det   år   man   fyller   21.   I   denna   avgi�en   ingår   tävlingslicens.   

10.   Val   av   ny   Styrelse:   
Ordförande:   Karl   Bacos   (2:a   året)   
Ekonomiansvarig:   Annika   Rasmusson   (nyval)   
Träningsansvarig:   Malin   Åkerberg   (2:a   året)   
Träningsansvarig:   Tomas   Kesek   (omval)  
Barn-   och   ungdomsansvarig:   Linn   Tholen   och   Regina   Munthe   (nyval)   
Tävlingsansvarig:   Elin   Ma�sson   (2:a   året)   
Tävlingsansvarig:    Emma   Henriksson   (2:a   året)   
Sekreterare:   Mariell   Nyman   (2:a   året)   
Kommunika�onsansvarig:   Therese   Hågerup   (2:a   året)     

  
Förslag   �ll   övriga   poster:   
Suppleant   1:   Niklas   Johansson   (omval)   
Suppleant   2:   Vegar   Limstrand   (2:a   året)   
Suppleant   3:   Johanna   Falk   (2:a   året)   

  
Valberedning:     
David   Strand   (nyval)   
Peggy   Thornström   (omval)   
Linnea   Ranch   (nyval)   
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Revisor:   
Sofi   Häckter   (omval)   

  
Godkänns:   JA   

  
Avtackar   avgående   styrelsemedlemmar   Litza   Bäckström   och   Hanna   Jisser.   Stort   tack   för   ert   
engagemang.     

11.   Datum   för   kons�tuerande   möte:   7   mars   

12.   Mo�on/Stadgeändringar   
  

21   §   Ärenden   vid   årsmötet   &   23   §   Sammansä�ning,   åligganden     
  

Bakgrund:   
Det   har   u�ryckts   förvirring   angående   det   som   står   om   valberedningens   sammansä�ning.   

  
Tidigare:     
§21   Minst   två   ledamöter   i   valberedningen   för   en   �d   av   e�   år,   av   vilka   en   skall   utses   �ll   
ordförande.   
§23   Valberedningen   består   av   ordförande   och   två   övriga   ledamöter   valda   av   årsmötet.   Båda   
könen   skall   vara   representerade   bland   ledamöterna.   Föreningen   skall   sträva   mot   a�   olika   
åldersgrupper   finns   representerade.     

  
Ändring:     

  
§21   Minst   tre   ledamöter   i   valberedningen   för   en   �d   av   e�   år,   av   vilka   en   skall   utses   �ll   
ordförande.   

  
§23   Valberedningen   består   av   ordförande   och   minst   två   övriga   ledamöter   valda   av   årsmötet.   
Båda   könen   skall   vara   representerade   bland   ledamöterna.   Föreningen   skall   sträva   mot   a�   olika   
åldersgrupper   finns   representerade.     

  
BESLUT:   förslaget   godkändes.     
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26   §   Styrelsens   åligganden     
Bakgrund:   
Styrelsen   vill   ändra   procentsats   på   de   fak�ska   styrelsemöten   som   en   styrelsemedlem   måste   
närvara   vid   för   a�   erhålla   arvode.   De�a   �ll   grund   av   a�   man   som   styrelsemedlem   även   måste   
lägga   mycket   �d   utanför   själva   styrelsemötena   för   a�   upprä�hålla   det   som   krävs   i   ens   
arbetsbeskrivning.   

  
Tidigare:     
För   a�   få   e�   halvt   respek�ve   e�   helt   arvode   krävs   närvaro   med   rösträ�   på   minst   50%   respek�ve   
75%   av   styrelsemötena.   

  
Ändring:     
För   a�   få   e�   halvt   respek�ve   e�   helt   arvode   krävs   närvaro   med   rösträ�   på   minst   40%   respek�ve   
65%   av   styrelsemötena.   

  
Beslut:   Ändring   godkänns   ej,   61%   röstade   för   och   39%   röstade   emot.     

  

13.   Mötet   avslutas.     
  
  
  
  
  

Underskri�er   
  
  

…………………………………………………. ………………………………………………….   
Justerare   för   mötet,   Johanna   Falk Justerare   för   mötet,   Jimmie   Borgqvist   Skacke   

  
  
  

…………………………………………………. ………………………………………………….   
Ordförande   MBC,   Karl   Bacos Ordförande   för   mötet,   Oskar   Odén   
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