
      Svealands Bouleförbund                                               
 

       Årsmötesprotokoll 27 mars 2022 
 
 
Plats för årsmötet: IFU Arena 

 
 

Närvarande styrelsemedlemmar: 
  

Maria Bergström, Björn Knösch, Inga Stenbrink, Ann Hägglund, Carina 
Forsberg, Tommy Åberg, Kjell Karlsson 
 
 

Frånvarande 
styrelsemedlemmar: 
 
 

Inga Lindström 
 

Närvarande föreningar: 
 
 
 
 
 
 

Klotskallarna (KLO), Upsala Petanque Club (UPS), Boda Boule 
Fighters (BBF), Näs IF Boule (NÄS), Örsundsbro Sportklubb 
(ÖSK), Steelboule förening (STL), Flens Bouleförening (FLE), 
Grycksbo-Bjursås Bouleklubb (GRY), Mälardalens 
Petanquesällskap (MÄL). 
 

1) Mötets öppnande Ordförande Maria Bergström hälsar alla medlemmar välkomna och 
förklarar årsmötet 2022 öppnat. 
 
 

2) Upprop av ombud   
    samt justering av   
    röstlängden 

 

Årsmötes röstetal fastställdes till 9 st. distriktsföreningar (se ovan) och 
totalt 17 ombud. 
 
 

3) Fråga om mötets   
    behöriga utlysande 
 
 

Årsmötet beslutar att årsmötet är behörigt utlyst. 

4) Fastställande av   
dag- och arbetsordning 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
 
. 

5) Val av mötesfunktionärer a) Årsmötesordförande 
Distriktsstyrelsen har bjudit in Pontus Englund ifrån Upplands 
Idrottsförbund som årsmötesordförande.  
Mötet beslutar att välja Pontus Englund till mötesordförande. 
 
b) Årsmötessekreterare 
Mötet beslutar att välja Maria Bergström (BBF) till mötessekreterare. 
 
c) Rösträknare jämte mötesordförande att justera årsmötesprotokollet. 
Mötet beslutar att välja: Björn Knösch (MÄL) och Lars-Åke Malmberg 
(FLE) till rösträknare och protokolljusterare. 
 
 

6) Förvaltnings-berättelse a) Verksamhetsberättelse 
Efter genomgång beslutar årsmötet att godkänna berättelsen och 
lägga den till handlingarna. 
 
 
 
  



b) Kassaberättelse 
Efter kassörens genomgång av kassaberättelsen beslutar årsmötet att 
godkänna den ekonomiska berättelsen och därmed lägga den till 
handlingarna. 
 
 

7) Revisionsberättelse 
 

Efter uppläsning av revisionsberättelsen beslutar årsmötet att fastställa 
revisionsberättelsen, resultat- och balansräkning samt föra över resultatet 
i ny räkning för 2021. 
 
 

8) Beslut om förfarande av 
överskott/underskott i 
årsboksslutet. 
 
 

Årsmötet beslutar att föra över förra årets underskott till årets 
räkenskapsår. 

9) Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
 

10) Styrelseförslag, motioner 
samt stadgeändring 

Styrelseförslag 1  
(Förändring av priser till distriktets tävlingar) 
 
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. 
 
Motion 1 
(Förändring av priser till distriktets tävlingar) 
 
Eftersom årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag beslutar 
motionären (KLO) att dra tillbaka motionen.   
 
 

11) Beslut om Distriktets 
tävlingsbestämmelser 
 
 

Efter genomgång av förändringar som har tillkommit/reducerats beslutar 
årsmötet att godkänna tävlingsbestämmelserna. 
 

12) Beslut om verksamhetsplan 
för 2022 
 
 
 

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för år 2022 med 
tillägget att det nu finna en arrangör för MIX DM vilket saknades när 
årsmöteshandlingarna kom ut. 

13) Beslut om avgifter för 2023
  

Distriktsstyrelsen har inga förslag på förändrade avgifter. 
Föreningsavgiften föreslås bli oförändrad, 1000 kr per förening för året 
2023. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa styrelsens förslag.  
 
 

14) Beslut om budget  
för 2022  
 
 

Efter genomgång av förslag på budget beslutar årsmötet att fastställa 
styrelsens förslag på budget. 

15) Beslut om antalet ledamöter 
till styrelsen 

Årsmötet beslutar att fortsätta med antalet som finns idag, dvs. 9 
ledamöter inkl. ordförande, inga suppleanter. 

16) Val av styrelse samt övriga 
uppdrag 

a) Tre styrelseledamöter på två (2) år 
Årsmötet beslutar att välja följande styrelseledamöter: 
– Ann Hägglund (BBF) 
– Björn Knösch (MÄL) 
– Carina Forsberg (ÖSK) 
 
 
  



 
b) En styrelseledamot på ett (1) år, fyllnadsval 
Årsmötet beslutar att välja följande styrelseledamot: 
– Torbjörn Blomberg (KLO) 
 
c) Två styrelseledamöter på ett (1) år vardera 
Årsmötet beslutar att välja följande styrelseledamöter: 
– Inger Isaksson (UPS) 
– Kjell Karlsson (NÄS) 
 
d) En revisorssuppleant på ett 1) år 
Årsmötet beslutar att välja följande revisorssuppleant: 
– Christer Borgström (ÖSK) 
 
e) Fyra ombud till Svenska Bouleförbundets årsmöte, utöver tre 
Styrelserepresentanter. 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att få fram ombud. 
 
f) Tre ledamöter varav en sammankallande till valberedningen på ett 
(1) år. 
Årsmötet beslutar att välja följande ledamöter till valberedning: 
- Ove Eriksson (KLO) (sammankallande) 
- Mats Wahlström (BBF) 
- Lena Eriksson (GRY) 

 
h) Förslag till en ledamot till Norra Svenska Bouleförbundets 
Disciplinnämnd 
 Årsmötet beslutar att välja Jörgen Ekholm (BSS)  

 
i) Förslag till en suppleant till Norra Svenska Bouleförbundets 
Disciplinnämnd 
Årsmötet beslutar att välja Rolf Olsson (AOB) 
 
 

17) Beslut gällande Styrelse- 
förslag och förbundsmotioner. 
  
 

Styrelseförslag 1: Stadgerevidering sammansättning av styrelsen 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
Styrelseförslag 2: Förändring av normalstadgarna. 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
Förslag från Diciplinnämnden: Förändring av diciplinnämnderna 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
Motion 1, (Kulknappen): Enhetlig klädsel 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
Motion 2, (Roxen PC): Borttagande av tävlingsklassen dam (Roxen 
PC). 
Årsmötet beslutar att bifalla förbundsstyrelsens yttrande. 
 
Motion 3, (Roxen PC): Motion om försäkring 
Årsmötet beslutar att avslå motionen 
 
Motion 4, (Roxen PC): Borttagande av klubb-bundna tävlingar 
Årsmötet beslutar att bifalla förbundsstyrelsens yttrande. 
 
Motion 5, (Roxen PC): Alla medlemmar ska ha tävlingslicens 
Årsmötet beslutar att bifalla förbundsstyrelsens yttrande. 
 
Motion 6, (Roxen PC): Förändrad årsavgift utifrån antalet 
medlemmar. 
Årsmötet beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 
 
 

 



 
Motion 7, (Roxen PC): Medlemmars alla lika värde ,ordet licensierad 
ska tas bort från stadgar.  
Årsmötet beslutar att avslå motionen 
 
 

18) Övrigt Lars-Åke Malmberg frågar varför han inte har fått någon återkoppling på 

det mail som han skickade till styrelsen 2019 gällande bland annat 

förhöjda sanktionsbidrag för distriktstävlingar. Det blir en kort diskussion 

och styrelsen lovar att återkoppla efter kommande styrelsemöte. 

19) Avslutning Mötesordförande Pontus Englund tackar alla närvarande ombud för ett 

bra årsmöte och lämnar över till Maria Bergström. 

Maria Bergström tackar alla närvarande för visat deltagande och hälsar 
nya ledamöter välkomna tills styrelsen. Inga Lindström som avgår 
kommer att få en uppskattning för sitt engagemang. Maria Bergström ser 
fram emot året med styrelsen, kommittéer och föreningar. 
 
Hon tackar också Pontus Englund för ett väl genomfört årsmöte. 
 
Därefter förklarar hon årsmötet 2021 avslutat. 
 
Efter avslutningen åt vi en gemensam lunch och priser för Svea champ 
2021 delades ut. 
 
 
 
 
 

 

 


