
Årsmöte 2021                            (Backagården Höör, ställs in) 

Klubb:   Namn: 

Utskick till alla klubbar i SBF gällande inställt årsmöte i januari pga pandemin. 

Fyll i och skicka tillbaka svaren till Yvonne Staf, e-mail: yvonne.staf@live.se eller via brev 

Yvonne Staf, Brunnbäcksgatan 3a, 252 31, Helsingborg. 

 

OBS! Vid inlämnande av ”Annat förslag” måste personen vara tillfrågad och acceptera uppdraget! 

Där ”Godkänns” eller ”Godkänns ej” inte finns med, kan motionen inte gå igenom pga SBF stadgar, FCI 

stadgar eller logistikproblem. (se motioner) 

OBS! Ringa in klubbens svar gällande alternativen:             Ja   -    Nej 

OBS! Om inget är inringat eller svar ej inkommer så stödjer man valberedningen och styrelsens förslag. 

Dagordning 

                                  

1. Mötets öppnande    Adnan hälsar alla välkomna till detta årsmöte 

 

2. Parentation    Vi tänker på alla våra bortgångna medlemmar:  

 

3. Prisutdelning    (se info på vår hemsida gällande pristagare. Priserna              

                                                                                                  kommer att skickas ut klubbvis.) 

 

4. Frågan om mötets behöriga utlysning  Se utskick och på SBFs hemsida 

 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet  Detta val utgår då inget möte avhålls på plats 

 

6. Val av justerare    Bertil Persson och Lars Hill 

 

 

7. Val av rösträknare    Samma som ovan 

 

8. Närvarande föreningsrepresentanter  Redogörs vid inlämning av svar till SBF, se ovan. 

 

 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse (Se hemsida) Ja  Nej    (fråga till styrelsen) 

 

10. Redovisning av räkenskapsåret    (Se hemsida) Ja  Nej    (fråga till styrelsen) 

 

11. Revisorernas berättelse                (Se hemsida) Ja  Nej   (fråga till styrelsen ) 

(Vid eventuella frågor ta kontakt med Jerry L./Sven Göran F.) 

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen (se hs) Ja  Nej   (fråga till styrelsen) 

 

VAL                   OBS! Ringa in valberedningens förslag vid godkännande 

mailto:yvonne.staf@live.se


13. Val av ordförande på 2år. (Adnan Zuberovic) Valberedningen föreslår omval av Adnan Zuberovic.   

      Annat förslag: 

14. Val av 1 styrelseledamot på 2år. Börje Nilsson avgår. Valberedningen föreslår nyval av Ravi Dissanayake                 

      Annat förslag: 

15. Val av 1 styrelseledamot på 2 år. Yvonne Staf avgår. Valberedningen föreslår nyval av Jerry Lindbäck        

      Annat förslag: 

16. Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år.  Valberedningen föreslår nyval av Ali Neama 

      Annat förslag: 

17. Val av revisor på 1år.  Valberedningen föreslår omval av Sven-Göran Färm 

       Annat förslag: 

      Val av revisor på 1 år: Jerry Lindbäck avgår pga föreslaget nyval till SBFs huvudstyrelse. 

      Valberedningen föreslår nyval av Hashem Alkharsan kl 68 

      Annat förslag: 

18. Val av revisorssuppleant på 1år. Valberedningen föreslår nyval av Kjell Kronkvist Kl 71 

       Annat förslag: 

19. Val av redaktionskommitté på 1år. Inga förslag (Jerry Lindbäck, Ravi Dissanayake, Nilanka Perera.) SBFs  

       tidning på hemsidan ansvaras av Nils-Folke Färm. Han vill ha in material från alla klubbar, medlemmar.       

       När tillräckligt material inkommit, görs en tidning av detta. (Se nr 2 på hemsidan) 

20. Val av förbundsuppsläppare på 1år. Valberedningen föreslår 

      grupp 1: Kenneth Björk (H.ansvarig) Ja  Nej    Annat förslag: 

      grupp 2: Bedrich Mach  Ja  Nej    Annat förslag:  

      grupp 3: Jamal Robdyee Ja  Nej   Annat förslag:  

      Vid de tävlingar som flygs gemensamt har Kenneth Björk huvudansvar för släppet. Vid övriga är han   

      adjungerad, dvs hjälper till om så behövs.           

21. Val av valberedning . (Soheil Afsari , Fahrudin Cehajic, Jamal Robdyee.) 

       3år Soheil Afsari   Ja  Nej   Annat förslag: 

       2år Fahrudin Cehajic  Ja   Nej   Annat förslag: 

       1år Jamal Robdyee  Ja   Nej   Annat förslag: 

22. Förbundsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan  (se info i utskick och hemsida) 

      

23. Motioner. 

      1. Från Lunds BF klubb 41 

          Klubb 41 föreslår att SBF undersöker möjligheten att genomföra 2-dagars tävlingar på de längre SM    



          tävlingarna. På grund av ökning av värmeböljor/värme på flera håll under tävlingssäsongen, 

          så skulle detta kunna vara ett sätt att på de långa släppen 75mil – 90mil få en större hemkomst             

          av duvor. I vissa andra länder i Europa så har man sådana släpp 

          Förbundsstyrelsen yrkar på avslag: 

          Eftersom vi har samsläpp med grupp 2-3 så går det ej att genomföra. 

       

    2. Från Falcon BF klubb 56, Trelleborg klubb 03 & 65 samt Jönköping 

        Samrådsgrupp/Framtids National flyg 

        SBF består av 190 medl. enligt ringlista. VBF består av 120 medl. enligt ringlista. 

        Smålands brevduvef. består av 25 medl. enligt rykten. Totalt är vi 325 medl. i hela Sverige. 

        Vi har inte haft en nationalflygning värd namnet national sedan 2009 

        National är hela Sverige, inte gruppflygningar som nu. 

        Vi föreslår att årsmötet väljer 1 representant plus en suppleant, ej styrelsemedl., som jobbar  

        tillsammans med VBF och Smålandsf. för en lösning för Nationalflygningar 2022. 

        Representanten för varje förbund rapporterar till sitt förbund. Lösningen presenteras på 

        Årsmötet 2021. 

 

        Förbundsstyrelsen yrkar på avslag. 

        Man måste vara medlem i SBF. Vi tillhör FCI som endast godtar national- SM flygningar från SBF-  

        medlemmar men alla är välkomna att söka medlemskap i SBF.  

 

 

   3.  Från Falcon BF 

        Stadgar. 

        Paragraf 10. Valberedningen väljs på 3år, inte 2år, som det står i dom reviderade stadgarna. 

        Vi måste följa nationella regler 

        Därför föreslår vi att en ändring sker och man väljs på 3 år. 1 ordinarie plus en suppleant väljs  

        varje år. 

 

        Förbundsstyrelsen yrkar på bifall på motionen. (Se val av valberedning) 

 

  4. Från Falcon BF 

      Falcon BF föreslår att en årlig inventeringslista på förbundets medel upprätthålls och redovisas 



      tillsammans med årets budget. Transportkärror, burar, material mm. 

 

      Förbundsstyrelsen yrkar på avslag. 

      SBFs ekonomi redovisas i bokslut och revision. Frågor kan även ställas till styrelsen. 

      Ja                      (till motion)                       Nej         

 

  5. Från Falcon BF 

      Samtliga medlemmar i styrelser förbund/distrikt/klubbar 

      ska ha utbildning i föreningsarbete. Som det är nu väljs medlemmar in i styrelser utan 

      kunskap i vad föreningsarbete är 

      Föreningsstadgar, vad ordförande, sekreterare, kassör, kommissarie skall göra 

      Finns kurser på ABF att gå. Om alla i styrelserna vet om sin post och följer den så underlättar 

      det arbetet för alla 

 

      Förbundsstyrelsen yrkar på avslag. Frågor ute i klubbarna avgörs i enlighet med våra stadgar. 

      Klubbarna kan också få tag i material angående hur en klubb ska drivas.  Sådant material kan inhämtas  

      från ABF, TBV mfl. studieförbund. 

       

 6.  Från Falcon BF 

      Svenska brevduveförbundet har funnits i 100 år. 

      Historiskt ett av de äldre förbunden i Sverige. Borde finnas mycket gammalt material och historia         

      bevarat. Detta ska vi vara rädda om, så det inte försvinner. 

      Föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att samla in våran historia. Så att nya medlemmar 

      och även gamla medlemmar kan ta del av  våran historia.  

 

      Förbundsstyrelsen yrkar på avslag. 

      SBF har tyvärr inget kansli som kan ta hand om en sådan uppgift, och tyvärr inget arkiv att bevara detta  

      men artiklar från gångna tider kommer att publiceras med jämna mellanrum på vår hemsida. 

 

7.  Från Falcon BF 

     Internationella stadgar och regler 

     Vi är anslutna till FCI. Föreslår att reglerna skrivs på Svenska, om vi ska följa dom. 

     Föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att skriva ut reglerna på Svenska, så att medlemmarna  



     kan ta del av dessa. 

 

     Förbundsstyrelsen yrkar på avslag. 

     Det finns inte tid till detta. Alla kan däremot använda translate på internet. 

 

8.  Från Falcon BF 

    Känt medlems status 

    För att vara medlem i Svenska brevduveförbundet krävs ett svenskt medborgarbevis eller ett  

    godkänt uppehållstillstånd. För att förenings stadga och röstlängden skall stämma. Som det är nu 

    så räcker det med att betala medlemsavgift, vilket är fel. Skall vi kalla vårat förbund för Svenska 

   brevduveförbundet eller förbundet. Föreslår att känt medlems status krävs.     

  

   Förbundsstyrelsen yrkar på avslag. 

   Detta är en fråga för migrationsverket. SBF har inga sådana krav utan det är medlemskap som gäller.  

   Alla är välkomna. 

 

24. Avtackning av Yvonne Staf och Börje Nilsson för mångårigt styrelsearbete i SBF.  

      Detta kommer att ske lokalt. 

 

25. Nästa förbundsmöte 

 

26. Avslutning 

      Slutligen ett stort tack till alla medlemmar/klubbar från styrelsen för att vi kan genomföra ett  

      annorlunda årsmöte trots pandemi, fågelinfluensa mm.       

         

God jul och Gott Nytt år 

Önskar 

Adnan Zuberovic 

Ordförande 


