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Årsmötesprotokoll
 
 

Protokoll fört vid Svealands Bouleförbunds årsmöte den 20 mars 2005. 
Närvarande föreningar:  MoPS Herr Nilsson (NIL), Örsundsbro SK (ÖSK),  

Eskilstuna BPS (EBP), Oppboga BS (OPP), Hedemora BS (HED), 
Bollnäs BK (BLK), Steel BF (STL), Upsala PC (UPS),  
BC Bordeaux (BRX), Flens BF (FLE), Mora Orsa BS (MOR) 
Ssk KRYL-Boulearna (KRY), La Boule Joyeuse, (LBJ) samt 
Gävle Boulehall IF (GBH) 

 
§   1  Mötets öppnande 
 Ordförande Marianne Henriksson förklarade årsmötet för öppnat och hälsade  

alla föreningsombud och representanter välkomna. 
 
§   2  Upprop av ombud och justering av röstlängden 
 Årsmötet utgjordes av ombud från 14 föreningar med totalt 44 röster. 
 
§   3   Fråga om mötets behöriga utlysande 
 Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
 
§   4  Val av mötesfunktionärer 
         a) Ordförande för mötet 
 Till ordförande valdes Sven Flodström (MOR). 
 
         b) Sekreterare för mötet 
 Till sekreterare valdes Britta Olby (MOR). 
 
         c) Två justeringsmän att  jämte ordförande justera protokollet 
 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Robert Malm (OPP) samt  

Pia  Samuelsson (UPS).  
 
§   5  Fastställande av dag- och arbetsordning 
 Dag- och arbetsordning fastställdes utan ändringar. 
 
§   6  Förvaltningsberättelse 
         a) Verksamhetsberättelse 
 Verksamhetsberättelsen för det gångna året lades till handlingarna med ändring 

av klubbtillhörighet för Marianne Henriksson som tillhör LBJ och Björn Knösch  
som hör till Merlänna BC samt under rubriken ”Utbildning” Dam, där texten ska 
 vara: Damkommittén har ej genomfört någon damträff under året. 

  
        b)  Kassaberättelsen 
 Kassaberättelsen för det gångna året lades till handlingarna. 
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§   7  Revisionsberättelse 
 Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.    
  
§   8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutade efter förslag från revisorerna 

-  att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkning 
-  att resultatet överföres i ny räkning  
-  att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004-01-01−2004-12-31 
 

§   9  Styrelseförslag, motioner samt stadgeändring 
Styrelsens förslag om stadgeändring, innebärande att underlätta för 
valberedningen vid nomineringar av ledamöter till distriktsstyrelsen. S 
Nomineringar och val ska ske enligt följande:  
- Ordförande 
- Sekreterare 
- Kassör 
- Tävlingsansvarig 
- Samt 5 (fem) övriga ledamöter  

                     Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.  
 
 Motion 1. Ang. lottningsprogram.

I motionen från HED efterfrågas SBF:s ansvar för att ett nytt lottningsprogram 
tas fram för det vanligaste spelformerna samt vad SvBF hittills gjort och tänker 
göra i detta ärende. 
Mötet informerades om att ett nytt program är på gång, att Fredrik Dahlén ÖSK 
sedan en tid tillbaka arbetar med att färdigställa ett program för spelformerna 
Monrad, Rak pool och Cirkelpool, att programmet beräknas vara klart till 
sommaren och att programmet kommer att kosta ca 1500:-. I en paus erbjöds 
mötesdeltagarna en demonstration av spelformen Monrad. 
Därmed ansågs motionen vara besvarad. 
 
Motion 2. Ang. ersättning till arrangör från SvBF vid DM-tävlingar. 
I motionen från HED föreslås att SvBF:s styrelse ser över ersättningssystemet 
vid tävlingar som ex DM och Allsvenska seriespelet då arrangörernas 
omkostnader lämnar alltför litet kvar av bidraget från SvBF. 

 Styrelsens förslag: ”Arrangörsarvode vid distriktsarrangemang” förelades mötet 
skriftligt, diskuterades och godkändes. Därmed ansågs motionen besvarad. 
 

 Motion 3. Ang. förutsättningar för att delta i tävlingsklassen skytte på DM. 
 Styrelsens förslag, att anmälningsavgiften berättigar till 2 kvalificeringsom- 
                     gångar, godtogs. Därmed ansågs motionen besvarad. 
 
§  10  Beslut om verksamhetsplan för 2005 
 Verksamhetsplanen fastställdes med tillägg av att Lag-DM för damer 16:e 

oktober i Krylbo tillkommer. En revidering av förteckningen (i kalendern) över  
distriktets domare kommer att göras. Ett PM kommer också om domarträffar.   

 Alla ändringar kommer att läggas in på SvBF:s hemsida. 
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§  11  Beslut om avgifter för 2006 
 Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift om 600:- per förening fastställdes. 

Förändringar inom seriespelet kan dock komma att påverka avgiften i framtiden. 
 
§  12  Beslut om budget för 2004 
 Budgeten godkändes. 
 
§  13  Val av 
          a)  Distriktsordförande på 1 år 
 Till ordförande valdes Kennneth Mellin (ÖSK) Nyval 
 
          b)  Tre ledamöter på 2 år vardera 
 Till ledamöter valdes: 
 Hanna Ekelin (ÖSK) Nyval 
 Ylva Mellin (ÖSK) Nyval 
 Ingela Eriksson (MOR) Nyval  
 
         c)  Tre ledamöter på 1 år vardera 
 Till ledamöter valdes: 
 Harry Hugosson (GRI) Omval 
 Robert Malm (OPP) Nyval 
 Cattis Gustavsson (OPP) Nyval 
  
        d)  Två styrelsesuppleanter på 1 år vardera 
 Till styrelsesuppleanter valdes: 
 Lars-Olov Jonsson (BLK), Omval 
 Fredrik Dahlén (ÖSK), Nyval 
 
        e)  En revisor på 2 år 
 Till revisor valdes: 
 Nils Stenbäck (LBJ) Omval 
 Christer Söderlind är Upplands IF:s utsedde revisor 
 
       f)  En revisorssuppleant på 1 år 
 Till revisorssuppleant valdes: 
 Rune Bäck (MOR) 
          
      g)  Tre ombud till förbundsårsmötet (SBF) utöver styrelserepresentanter 
 Till ombud till förbundsårsmötet valdes: 
 Sven Flodström (MOR) 
 Siverth Henriksson (LBJ) 
 Pia Samuelsson (UPS) 
 
       h)  Tre ledamöter (varav 1 sammankallande) i valberedningen på 1 år vardera 
 Till ledamöter i valberedningen valdes: 
 Marianne Henriksson (LBJ), sammankallande 
 Tord Jacobsson (BLK)  
 Pia Samuelsson (UPS) 
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§  14  Övriga frågor 
 Avgående ordförande Marianne Henriksson (LBJ) överlämnade ordförande- 

klubban och önskade styrelsen nye ordförande Kenneth Mellin (ÖSK) lycka till. 
 
 Evert Olsson (KRY) avgav en rapport om klubbens verksamhet med bl a 8000 

spelare på ett år. 
 
Informerades om att Sven-Åke Johansson (KLO) efterträtt Arne Larsson (KLO)  
i arbetet med att sammanställa tävlingsresultaten i Svealands Champion. 
 
Domaransvarig Harry Hugosson (GRI) påminde om att alla domarrapporter ska  
tillställas honom. 

 
§  15  Prisutdelning 
                     Styrelsen meddelade att prisutdelningen till distriktets framstående placeringar  

I Svealands Champ kommer att ske vid seriespelet i Torshälla. 
 
 
Årets Svealands Champion, Ungdom vanns av Daniel Eriksson och Mattias  
Karlsson (MOR). Björn Knösch överlämnade därmed vandringspriset till  Mora  
Orsa Boulesällskap. Ungdomskommittén hade inte lyckats särskilja Daniel  
Eriksson och Mattias Karlsson:s (MOR) prestationer, varför båda tilldelades  
priset som ”Stor Junior” med en mycket hedersam motivering.   
 
Marianne Henriksson, Siverth Henriksson, Rolf Carlsson, Britta Olby samt  
Bernt Malm, som i och med årsmötet lämnar styrelsearbetet i SvBF, avtackades  
med var sin vacker blombukett. Arne Larsson och Joakim Andersson kommer  
att avtackas vid ett senare tillfälle. 

 
§  16 Ordförande Sven Flodström tackade för styrelsens arbete under året och för  

arrangemangen vid bouleting och årsmöte. Han tackade också mötesdeltagarna  
varefter mötet avslutades. 

 
 
 
Gysinge dag som ovan 
 
 
 
 
          ____________________________ _______________________________ 
          Britta Olby / sekreterare  Sven Flodström / ordförande 
 
 
 
 
          _____________________________ _______________________________ 
          Robert Malm / justerare  Pia Samuelsson / justerare 
 
 


