Protokoll: Årsmöte för Svenska Scrabbleförbundet
Plats: Ulriksdal, Solna
Datum: 2017-04-02
1. Mötets Öppnande
14.07, Roland hälsar alla välkomna
2. Fastställande av röstlängd
Närvarande
Anna Andersson
Gunnar Andersson
Monica Ringheim
Åsa Florholm
Erik Elvers
David Tiberg
Roland Olsson
Pia Mattsson
Gerd Forss
Jonathan Ljungberg
Annica Hallberg
3. Beslut om mötets behöriga utlysande
Årsmötet utlystes den 2 mars och anses utlyst i tid
4. Val av mötespresidium, justeringsmän och rösträknare
Val av ordförande
Årsmötet beslutade att välja Roland Olsson till mötesordförande
Val av sekreterare
Årsmötet beslutade att välja Anna Andersson till mötessekreterare
Val av justerare
Årsmötet beslutade att välja Gunnar Andersson och Pia Mattsson till justerare
Val av rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Monica Ringheim som rösträknare
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5. Fastställande av dagordning
En övrig fråga har lagts till punkt 19.
- Rekrytering av medlemmar
6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet följde upp årsmötesprotokollet och noterade att det blivit fel datum vid protokollföringen.
- Motionen som gällde 25 minuters speltid har under året inte diskuterats på allvar, årsmötet beslutade
att Åsa Florholm och Erik Elvers ska lyfta fram frågan också under 2017.
- Motionen om möjlighet för utländska spelare att anmäla sig till turneringar med sitt födelsedatum.
Detta är genomfört och det skall nu gå att mata in sitt fullständiga födelsedatum vid anmälan.
- Den regelkommitté som utsågs av styrelsen efter förra årsmötet har inte kommit med något
betänkande eller förslag kring våra regler till detta årsmöte. Årsmötet gav i uppdrag åt styrelsen att se
över kommitténs sammansättning och att utse nya medlemmar om så behövs
7. Verksamhetsberättelse och bokslut
Ordförande läste upp verksamhetsberättelse och bokslutet. Årsmötet beslutade att godkänna
verksamhetsberättelsen som finns i bilaga 1.
8. Revisionsberättelse
Revisorn Erik Elvers går igenom revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ser ni i bilaga 2.
9. Ansvarsfrihet för styrelse
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
10. Val av styrelse
Årsmötet beslutade att Roland Olsson fortsätter som ordförande. Anna Andersson, Jonathan
Ljungberg, Gerd Forss och Monica Ringheim omväljs. Emil Ödegaard Jacobsson lämnar sin post som
ledamot.
11. Val av två revisorer
Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2017 utse Erik Elvers och Annika Hallberg till revisorer
12. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att Anders Apoy och Henrik Johansson utgör valberedningen under
verksamhetsåret 2017.
13. Val av tävlingskommitté
Alexandra Svantesson och Maria Åslund omväljs i tävlingskommittén för 2017.
14. Val av ordlistekommitté
Årsmötet beslutade att Gunnar Andersson fortsätter i ordlistekommittén också år 2017 och att
styrelsen kommer kontakta Greger Nässén och Anders Skjäl och fråga om de villiga att fortsätta.
15. Fastställande av avgifter
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Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 60 kronor för medlemmar över 18 år och 30
kronor för medlemmar upp till 18 år för räkenskapsåret 2017.
16. Fastställande av budget
Årsmötet beslutade att godkänna den framlagda budgeten för verksamhetsåret 2017 med justering för
att en extra post för eventuell inkomst för försäljning av brickpåsar läggs in.
17. Propositioner
Inga propositioner har inkommit till mötet.
18. Motioner
En motion har inkommit till mötet. Se bilaga 3
- Enhetligt system för rullningspriset
Motionen avslogs med rösterna tre för, sex mot och en nerlagd röst. Årsmötet beslutade att gå
igenom råden för arrangörer och där lägga till om att vid turneringsstart nämna ifall det är en
rullningstävling och i så fall vilka kriterier som gäller.
19. Övriga frågor
- Rekrytering av medlemmar
Svenska Scrabbleförbundet har haft sviktande medlemsantal i några år och det diskuterades hur
detta kunde motverkas. Problem som förbundet haft är att Mattel slutade sälja svenska Scrabblespel,
Svenska Akademiens ordlista har inte delat med sig sin ordlistefil till förbundet samt att det inte finns
någon plattform där det går att spela Scrabble på svenska.
Årsmötet beslöt att en rekryteringsgrupp skulle bildas med Pia Mattsson och Gerd Forss som
representanter som skulle lyfta denna fråga under 2017.

20. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet 16:05

Roland Olsson

Anna Andersson

Mötesordförande

Mötessekreterare

------------------------------------

------------------------------------------

Justeras:
Pia Mattsson

Gunnar Andersson

Justerare

Justerare

------------------------------------------------

----------------------------------------------
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Verksamhetsberättelse Svenska Scrabbleförbundet 2016-01-01 -- 2016-12-31
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
●

Roland Olsson, Ordförande

●

Monica Ringheim, Kassör

●

Anna Andersson, Sekreterare

●

Emil Ödegaard Jacobsson, Ledamot

●

Jonathan Ljungberg, Ledamot

●

Gerd Forss, Ledamot

Styrelsen hade tre sammanträden under året.

Särskilda händelser under året
Årets svenska mästerskap, spelades i Solna under allhelgonahelgen och lockade totalt 65 deltagare.
Vinnare och ny svensk mästare blev Johannes Åman Pohjola från Uppsala.

Verksamheten i siffror
Under året spelades totalt 1637 svenska ratinggrundande matcher i 22 ratinggrundande turneringar.
En engelsk turnering spelades också med totalt 24 ratinggrundande matcher. I databasen hade det
också registrerats hela 760 träningsmatcher. Det spelades förutom i storstäderna bland annat i
Norrköping och Nyköping. En handfull turneringar spelades också i Finland på orter som Esbo, Åbo
och Karis.
Föreningen hade under året totalt 111 betalande medlemmar. 109 medlemmar deltog i minst en
ratinggrundande turnering och av dessa var 17 debutanter. Jämfört med året innan då totalt 122
spelade och av dem var 19 debutanter så var det en minskning med 11%.

Svenska Scrabbleförbundet

Till årsmötet 2017

Revisionsberättelse för räkenskapsår 2016

Undertecknade, som valdes till föreningens revisorer på årsmötet 13 mars 2016, avger härmed
följande berättelse för år 2016.
Vi har granskat räkenskaperna (kassabok och verifikationer). Årets verksamhet gav ett
överskott med 9 958 kr och utgående eget kapital är 48 630 kr (på kontot i Swedbank finns
48 450 kr, övrigt är netto mellan fordringar 180 och skulder 0).
Granskningen har inte gett skäl till anmärkningar mot styrelsens förvaltning, varför vi föreslår
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året i fråga.
Bergshamra, Solna 9 februari 2017

Erik Elvers

Annica Hallberg

Bilaga 4 Motion kriterier för rullningspris

MOTION ANGÅENDE KRITERIER FÖR RULLNINGSPRIS
Bakgrund: Som det är nu finns det två helt olika sätt att utse
vinnaren av rullningspriset i en turnering och dessutom två
varianter av en särskiljningspunkt. Ett enhetligt system är
enkelt och entydigt, arrangörerna behöver inte komma ihåg
att meddela system och det finns ingen risk för att
arrangörerna ska behöva välja system först när turneringen är
färdigspelad.
Punkt 1: Jag föreslår att årsmötet beslutar att införa ett
system för rullningspris som används i alla ratinggrundande,
svenskspråkiga turneringar.
Punkt 2: Första kriteriet för rullningspriset är andelen
rullningar per spelad match.
Motivering: Vid totala antalet rullningar som kriterium straffas
de som fått frirond eller lottats mot spelare som lämnat
walkover.
Att fundera på: Ska man ha tillägget ”För spelare som lämnat
walkover i en eller flera matcher räknas denna eller dessa
ändå med i antalet spelade matcher.”
Punkt 3: Vid lika andel rullningar föreslås användandet av
följande särskiljningsmetoder i följande ordning:
a) Andelen giltiga rullningar per match.
Motivering: Nya spelare tenderar att inte utmana rullningar
som vanare spelare aldrig hade släppt igenom.
b) Ordlängd d.v.s. antal brickor i medeltal per rullning.
c) Minsta antalet blanka.
d) Lägsta förbundsratingen.
/Pia Mattsson

