
      Svealands Bouleförbund                                               
 

       Årsmötesprotokoll 6 september 2020 
 
Plats för årsmötet: IFU Arena, Uppsala 

 

 

Närvarande styrelse: Maria Bergström, Björn Knösch, Inga Stenbrink, Eric Ericsson, Inga 
Lindström och Tony Tyfting 

 

 

Frånvarande styrelse: Ann Hägglund, Marianne Henriksson och Stefan Olsson  

 

 

Närvarande föreningar: 018 Pétanque Sällskap (018), Eskilstuna Boule petanque (EBP), 
Flens Bouleförening (FLE), Klotskallarna (KLO), Boulesällskapet 
Spridda Klot (BSS), Upsala Petanque Club (UPS), Föreningen 
Gästabudsboularna (GÄS), Västerås Bouleklubb (VBK), Boule 
Clinic Petanque Club (BCP), Näs IF Boule (NÄS), Mora-Orsa 
Boulesällskap (MOR), Örsundsbro SK (ÖSK) 

 

 

1) Mötets öppnande Innan öppnandet hälsar Distriktsordförande Maria Bergström alla 
välkomna och håller ett tal gällande den konstiga situation som råder 
utifrån Covid-19. Hon förklarar sedan årsmötet 2020 öppnat.  

 

 

2) Upprop av ombud   

    samt justering av   

    röstlängden 

Årsmötet utgörs av 12 st. distriktsföreningar (se ovan). Föreningarnas 
röstetal samt närvarande styrelse utgörs av totalt 36 röster, vilket 
fastställdes. 
 

 

3) Fråga om mötets   

    behöriga utlysande 

 

 

Årsmötet anser att årsmötet är behörigt utlyst. 

4) Val av mötes- 

funktionärer 

a) Årsmötesordförande 
Distriktsstyrelsen har bjudit in förbundsordförande Pontus Thuresson 
som årmötesordförande.  

Mötet beslutar att välja Pontus Thuresson till mötesordförande. 

 

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 Carina Forsberg till 
rösträknare och protokolljusterare. 
 
 

5) Fastställande av   

dag- och arbetsordning 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
. 

 

 

6) Förvaltnings-berättelse 

 

 

a) Verksamhetsberättelse 



Maria Bergström går igenom verksamhetsberättelsen. 

Efter genomgång beslutar årsmötet att godkänna berättelsen 
och lägga den till handlingarna. 
 

b) Kassaberättelse 

Björn Knösch redovisar ekonomin för 2019. Årsmötet beslutar att 
godkänna den ekonomiska berättelsen och därmed lägga den till 
handlingarna. 
 
 

7) Revisionsberättelse 

 

Christer Borgström (revisorsuppleant) läser upp revisionsberättelsen. 

Årsmötet beslutar att fastställa revisionsberättelsen, resultat- och 
balansräkning samt föra över resultatet i ny räkning för 2020. 
 
 

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 styrelsesammansättning) 

Årsmötet beslutar att Bifalla styrelsens förslag med tillägg i stadgarna 
att ordförande har utslagsrätt och att dagordningen justeras omedelbart 
under punkt 14 d). Stadgeändring medförs under kapitel 2, §12 punkt 
12 f) och kapitel 3, §15. 

 

Styrelseförslag 2 

(Förtydligande av distriktets stadgar) 
Linda Cederlund lämnar ett skriftligt yrkande på ett förtydligande av 
styrelseförslaget. ”Valbar är endast den som är medlem i en förening i 
Svealands Bouleförbund. Krav på licens föreligger ej. Medlem med 
Licens i annat distrikt är ej valbar.” 
  
En röstning sker och votering begärs. 29 för styrelsens förslag med 
Lindas yrkande och 7 röster emot. 
 

Årsmötet beslutar att bifalla styrelseförslaget med Lindas yrkande. 
Stadgeändring medförs under Kapitel 2 § 12. 
 
Inga motioner till distriktet har inkommit. 
 
 

10) Beslut om Distriktets 

tävlingsbestämmelser 

 

Inget beslut finns att ta. TK informerar om att tävlingsbestämmelserna 
är reviderade. 
 
 

11) Beslut om 

verksamhetsplan för  

2020 

 

 

Alla är medvetna om att verksamhetsplanen ej har följts pga. Covid-19. 

Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2020. Lag DM och 
grundomgång i Svea Indoor har genomförs. Finalen för Svea Indoor 
kommer att genomföras 7-8/11 eller 21-22/11, information kommer 
inom kort. 
 
 

12) Beslut om avgifter för 

2021  

Distriktstyrelsen 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 2020  

 

Som alla vet kommer inte budgeten att stämma pga. Covid-19. 

Årsmötet beslutar att godkänna budgetförslaget för 2020. 
 
 

14) Val av styrelse samt 

övriga uppdrag 

a) Styrelseledamot, sekreterare på två (2) år 

Årsmötet beslutar att välja Björn Knösch (BBF)till sekreterare. 

 

b) Styrelseledamot, Kassör på två (2) år  

Årsmötet beslutar att välja Ann Hägglund (BBF) till kassör. 

 

c) En ledamot på två (2) år 

Årsmötet beslutar att välja Carina Forsberg (ÖSK) till ledamot. 

 

d) Två ledamöter på ett (1) år vardera 

Årsmötet beslutar att välja följande ledamöter till styrelsen: 
– Inga Lindsström (KLO) 
– Kjell Karlsson (NÄS) 
 

e) En ordinarie revisor på ett (1) år, fyllnadsval 

Årsmötet beslutar att välja Nils Stenbeck (LBJ) till revisor 
 

f) En revisorssuppleant på ett (1) år 

Årsmötet beslutar årsmötet att välja Christer Borgström (ÖSK) till 
revisorssuppleant. 
 

g) Fyra ombud till Svenska Bouleförbundets årsmöte, utöver 

Styrelserepresentanter (3 st.) 

Årsmötet beslutar att välja följande ombud: 
- Christer Borgström (ÖSK) 
- Ingalill Halvardsson (018) 
- Mats Wahlström (BBF) 
- Linda Cederlund (BSS) 
Eric Ericsson begär ordet och berättar vikten av att närvara och 
påverka under årsmötet. 
 

h) Tre ledamöter varav en sammankallande till valberedningen på 

ett (1) år. 

Årsmötet beslutar att välja följande ledamöter till valberedning: 
- Linda Cederlund (BSS) sammankallande 
- Ove Eriksson (KLO)  
- Henry ”Wille” Willstedt (VBK) 
 

i) En ledamot till Norra Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd 

 Årsmötet beslutar att välja Jörgen Ekholm (BSS) 
 

j) En suppleant till Norra Svenska Bouleförbundets 

Disciplinnämnd 

Årsmötet beslutar att välja Rolf Olsson (AOB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15) Beslut gällande 

förbundsmotioner.   

 

Maria Bergström informerar att distriktsårsmötet tar ett beslut om alla 
de motioner som inkommit till SBFs årsmöte. Men att de ombud som 
åker på förbundsårsmötet har mandat att ändra besluten utifrån 
eventuella nya diskussioner som kan komma upp då.  
 

Motion 1, (från Föreningen Falken Pétanque) 

Slopa rankingpoäng för (alla klasser). 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 

Motion 2, (från Föreningen Falken Pétanque) 

Tävlingsklassen V65 ska inte särbehandlas/diskrimineras. 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 

Motion 3, (från Bouleklubben Knuff) 

SBF har beslutat att ta bort rankingen för åldersgruppen V65 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 

Motion 4, (från Bouleklubben Knuff) 

SBF (TK) har beslutat att ta bort sanktionering för fristående 

regional tävling i veteranklasserna. 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 

Motion 5, (från Lidköpings Bouleklubb) 

Regional status V-65 tävlingar 

Årsmötet beslutar att bifalla attsats 1. 

Årsmötet beslutar att avslå attsats 2. 
 

Motion 6, (från Lidköpings Bouleklubb) 

Motion ska ha inkommit till FS senast 15 januari… 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 

Motion 7, (från Lidköpings Bouleklubb) 

Tillsätta veterankommitté 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 

Motion 8, (från Club boule la Pomme de Pin Toarpsdal) 

Förändring av sanktionsförfarandet 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 

 

Motion 9, (från Stockholms Bouleförbund) 

Förändring i tävlingsbestämmelserna § 6.10 och § 6.11 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 

 

Motion 10, (från Stockholms Bouleförbund) 

Förändring i tävlingsbestämmelserna § 6.10 vad gäller vilka 

tävlingar som kan arrangeras och bedömas vara internationella. 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 

 

Motion 11, (från Stockholms Bouleförbund) 

TILLÄGG TILL TB GÄLLANDE GRATIFIKATION TILL VINNARE AV 

RANKINGEN. 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 

Motion 12, (från Stockholms Bouleförbund) 

FÖRÄNDRING AV TB § 5.2 rankingpoäng 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 

Motion 13, (från Stockholms Bouleförbund) 

FÖRÄNDRING AV TB § 5.1, § 5.2 och § 5.3 gällande beräkning av 

rankingpoäng. 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 



Motion 14, (från Stockholms Bouleförbund) 

FÖRÄNDRING AV TB § 6.10, § 6.11, § 6.12 och § 6.14. gällande 

begränsning kring antalet tävlingar med viss sanktion och vilken 

klass som kan godkännas. 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 

 

Motion 15, (från Svealands Bouleförbund) 

Motion om att lika regler ska gälla för alla klasser vad gäller 

sanktion för att få arrangera regionala tävlingar. 

 Årsmötet beslutar att bifalla motionen.  
 
 

Motion 16, (från Östersunds Bouleklubb) 

MOTION OM ÄNDRAD DISTRIKTSINDELNING 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 

Motion 17, (från Östsvenska Bouleförbundet) 

Omfördelning av intäkter för distriktens seriespel. 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 

 

16) Avslutning Mötesordförande Pontus Thuresson tackar alla närvarande ombud för 

ett bra årsmöte och lämnar över till Maria Bergström. 

Maria Bergström avtackar Eric Ericsson för hans insatser i Svealands 
Bouleförbund. Marianne Henriksson som inte närvarar kommer att få 
en avtackning skickat till sig. 
 
Maria Bergström tackar också Pontus Thuresson för ett föredömligt 
utfört arbete som mötesordförande.  
 
 

17) Övrigt Maria Bergström berättar om en händelse som inträffade på Svenska 

Bouleförbundets sommarläger, där hennes egen dotter blev utsatt för 

en sexuell handling. Har man frågor gällande händelsen så är man 

varmt välkommen att ställa dem till henne. 

 
 

 

 

 

Uppsala 6 september 2020 
 
 
 
 
Pontus Thuresson     Maria Bergström 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 
 
Björn Knösch    Carina Forsberg 
Justerare     Justerare 


