
      Svealands Bouleförbund                                               
 

       Årsmötesprotokoll 28 mars 2021 
 
 
Plats för årsmötet: Digitalt ifrån Arena hotellet i Uppsala. (AU och Anders Wiiand och Pontus 

Englund år på Arena hotellet, Uppsala) 
 
 

Närvarande styrelsemedlemmar 
på Arena hotellet, Uppsala: 

Maria Bergström, Björn Knösch, Inga Stenbrink, Ann Hägglund 
 
 
 
 

Övriga närvarande på Arena 
hotellet, Uppsala: 

Generalsekreterare Anders Wiiand (inbjuden årsmötesordförande) och 
Pontus Englund (tekniker och support) 
 
 

Närvarande styrelsemedlemmar  
Digitalt: 
 
 

Stefan Olsson, Inga Lindström, Carina Forsberg, Kjell Karlsson  
 
 
 

Frånvarande 
styrelsemedlemmar: 
 
 

Tony Tyfting 
 
 

Närvarande föreningar: Eskilstuna Boule petanque (EBP), Klotskallarna (KLO), 
Boulesällskapet Spridda Klot (BSS), Upsala Petanque Club (UPS), 
Boda Boule Fighters (BBF), Boule Clinic Petanque Club (BCP), 
Näs IF Boule (NÄS), Mora-Orsa Boulesällskap (MOR), Örsundsbro 
Sportklubb (ÖSK), Arboga-Oppboga Boulesällskap (AOB), 
Steelboule förening (STL), Gästabudsboularna (GÄS) 
Örebro Boulesällskap (ÖRE), Esplanad (ESP) 
 
 

1) Mötets öppnande Innan öppnandet hälsar Distriktsordförande Maria Bergström alla 
välkomna och håller ett tal gällande till medlemmarna om den konstiga 
situation som råder utifrån Covid-19. Hon förklarar sedan årsmötet 2021 
öppnat.  
 
 

2) Upprop av ombud   
    samt justering av   
    röstlängden 

 

Årsmötes röstetal fastställdes till 14 st. distriktsföreningar (se ovan) och 
totalt 27 ombud. 
 
 

3) Fråga om mötets   
    behöriga utlysande 
 
 

Årsmötet beslutar att årsmötet är behörigt utlyst. 

4) Val av mötesfunktionärer a) Årsmötesordförande 
Distriktsstyrelsen har bjudit in GS Anders Wiiand som 
årmötesordförande.  
Mötet beslutar att välja Anders Wiiand till mötesordförande. 
Anders Wiiand gör en kort presentation om sig själv. 
 
b) Årsmötessekreterare 
Mötet beslutar att välja Maria Bergström till mötessekreterare. 
 
 



 
c) Till justerare tillika rösträknare jämte mötesordförande att justera 
årsmötesprotokollet. 
Mötet beslutar att välja: Björn Knösch och Pontus Englund till 
rösträknare och protokolljusterare. 
 
 

5) Fastställande av   
dag- och arbetsordning 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med justering av 14 f) det ska 
vara fem ombud istället för fyra. 
 
. 

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

7) Revisionsberättelse 
 

Anders Wiiand läser upp revisionsberättelsen. Årsmötet beslutar att 
fastställa revisionsberättelsen, resultat- och balansräkning samt föra över 
resultatet i ny räkning för 2021. 
 
 

8) Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
 

9) Styrelseförslag, motioner 
samt stadgeändring 

Styrelseförslag 1  
(Förändring av startavgifter) 
 
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. 
 
Styrelseförslag 2 
(Förändring av spelår för Svea Indoor) 
 
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.  
 
 

10) Beslut om Distriktets 
tävlingsbestämmelser 
 
 

Årsmötet godkänner tävlingsbestämmelserna med tillägg utifrån de 
bifallna styrelseförslagen (se ovan). 
 

11) Beslut om verksamhetsplan 
för 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmötet beslutar att följande justeringar gäller verksamhetsplanen:  
 
Förändringar utifrån styrelseförslag 2) gällande Svea Indoor:  

• Svea Indoor, alla grundomgångar 13 och 14 februari ställs in.  

• Svea Indoor final 24 och 25 april ställs in. 
Tilltänkta arrangörer kommer att bli tillfrågade att arrangera nästa års 
upplaga av Svea Indoor. 
 
Finalen för Svea Indoor 2020/2021 har inte genomförts och saknar 
datum. Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att hitta ett datum i 
höst för genomförandet av finalen 2020/2021.  
 
I mitten på sida 25 i årsmöteshandlingarna ska årtalet 2020 justeras till 
2021. 
 
I verksamhetsplanen finns 14 maj för stora DM men i 
årsmöteshandlingarna saknas det och tillägg ska utföras. 
 
Efter justeringarna beslutar årsmötet att godkänna verksamhetsplanen 
2021. 



 
12) Beslut om avgifter för 2022
  

Distriktsstyrelsen har inga förslag på förändrade avgifter. 
Föreningsavgiften föreslås bli oförändrad, 1000 kr per förening för året 
2021. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa styrelsens förslag.  
 
 

13) Beslut om budget  
för 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utifrån beslut på styrelseförslag 2) och eftersläpande Svea Indoor final 
justeras budgeten till -24 250:-. 
 
Eric Ericsson (EBP) föreslår att förändra konto 3120 och anser att det ska 
höjas med 20 000:-. Utifrån digitala möjligheter anser Eric att distriktet 
kan få in mer ekonomiska medel gällande utbildningar. Förslaget gäller 
alltså att höja styrelsens budget från 5000:- till 25 000:- så att budgeten 
blir utjämnad med 750:-. 
 
Förslagen ställs mot varandra och det blir röstning genom sms 
där förslag 1 är styrelsens förslag och förslag 2 är Eric Ericssons förslag. 
 
Efter räknade röster utgjordes 11 röster på styrelsens förslag och 15 
röster på Eric Ericsson förslag.  
 
Årsmötet beslutar att budgeten justeras och fastställs till 750 kronor. 
 
 

14) Val av styrelse samt övriga 
uppdrag 

a) Distriktsordförande på två (2) år 
Årsmötet beslutar att välja Maria Bergström (BBF). 
 
b) Tre styrelseledamöter på två (2) år 
Årsmötet beslutar att välja följande styrelseledamöter: 

- Inga Stenbrink (UPS) 
- Lucas Rudin (SÖR) 
- Tommy Åberg (?) 

 
c) Två styrelseledamöter på ett (1) år vardera 
Årsmötet beslutar att välja följande styrelseledamöter: 
– Inga Lindström (KLO) 
– Kjell Karlsson (NÄS) 
 
d) En ordinarie revisor på två (2) år 
Förslaget av valberedningen är Stina Lovén, extern revisor. 
Ylva Mellin (SÖR) föreslår Kenneth Mellin 
 
Förslagen ställs mot varandra och det blir röstning genom sms 
där förslag 1 är Stina Lovén och förslag 2 är Kenneth Mellin 
 
Efter räknade röster utgjordes 18 röster på Stina Lovén och 9 röster på 
Kenneth Mellin. 
 
Årsmötet beslutar att välja Stina Lovén till revisor. 
 
f) En revisorssuppleant på ett (1) år 
Årsmötet beslutar årsmötet att välja Christer Borgström (ÖSK) till 
revisorssuppleant. 
 
g) Fem ombud till Svenska Bouleförbundets årsmöte, utöver tre 
Styrelserepresentanter. 
Årsmötet beslutar att välja följande ombud: 
- Lucas Rudin (SÖR) 
- Tintin Ekholm (BSS) 
- Mats Wahlström (BBF) 
- Inga Stenbrink (UPS) 
 



Eric Ericsson (EBP) blir föreslagen, han avböjer och vill tillsammans med 
Lucas Rudin hitta en yngre person fram till 7:e april. 
Årsmötet beslutar att godkänna Erics vilja. 
 
 
h) Tre ledamöter varav en sammankallande till valberedningen på ett 
(1) år. 
Årsmötet beslutar att välja följande ledamöter till valberedning: 
- Ove Eriksson (KLO) (sammankallande) 
- Eric Ericsson (EBP) 
- Bertil Jakobsson (ÖRE) 
 
h) En ledamot till Norra Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd 
 Årsmötet beslutar att välja Jörgen Ekholm (BSS) 

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

15) Beslut gällande Styrelse- 
förslag och förbundsmotioner. 
  
 

Anders Wiiand berättar om stadgerevideringar som har genomförts 
utifrån de styrelseförslag som har lagts från Svenska Bouleförbundets 
styrelse. 
 
Motion 1, Färgade klot (från Sörbyängens Bouleklubb) 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
Motion 2, Igenfyllnad av fördjupning (från Sörbyängens Bouleklubb) 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
 

16) Avslutning Mötesordförande Anders Wiiand tackar alla närvarande ombud för ett bra 

årsmöte och lämnar över till Maria Bergström. 

Maria Bergström tackar avgående ledamöter för en fantastisk insats. Hon 
tackar också Anders Wiiand för ett fint arbete som mötesordförande och 
Pontus Englund för ett föredömligt utfört arbete med den tekniska 
supporten.  
 
Hon tackar också alla för förtroendet att som ordförande tillsammans med 
styrelsekamrater, kommittéer och föreningar få driva distriktet och 
svenska boule framåt. 
 
Därefter förklarar hon årsmötet 2021 avslutat. 
 
 

17) Övrigt Anders Wiiand berättar om Svenska bouleförbundets verksamhet. 

Det han poängterade var att man har valt att inte följa RF gällande 

tävlingsstopp utan att bouleförbundet väljer att flytta alla tävlingar tre 

veckor framåt i förhoppning på att det kan ske en förändring och att det 

ska vara lätt att genomföra tävlingarna när det väl bli tillåtet. 
 

Uppsala 28 september 2021 
 
 
 
Anders Wiiand     Maria Bergström 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 
Björn Knösch    Pontus Englund 
Justerare     Justerare 


