
 
 
 

Årsmötesprotokoll 
 
 

Protokoll fört vid Svealands Bouleförbunds årsmöte den 21 mars 2004. 
Närvarande föreningar:  Örsundsbro SK (ÖSK),Eskilstuna BPS (EBP), Gripsholms BS  

(GRI), Hedemora BS (HED), Bollnäs BK (BLK), Föreningen  
Gästabudsboularna (GÄS), Upsala PC (UPS), BC Bordeaux 
(BRX), Flens BF (FLE), Merlänna BC MBC), Runemo AIK  
(RUN), Ssk KRYL-Boulearna (KRY), Mora Orsa BS (MOR), 
BK Esplanad (ESP), La Boule Joyeuse, (LBJ), Silverbäckarnas 
BK (SIL) 

 
§   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 16 föreningar med totalt 48 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 Berth Jansson (ÖSK) samt Kenneth  
 Tengström (HED). 
 
§   5  Fastställande av dag- och arbetsordning 
 Dag- och arbetsordning fastställdes utan ändringar med tillägg av ämnen att 

diskutera under punkten övriga frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Forts… 
 
 



 
 
§   6  Förvaltningsberättelse 
         a) Verksamhetsberättelse 
 Verksamhetsberättelsen för det gångna året lades till handlingarna efter  
 korrigeringar. 
                     1. s.5  Styrelsens sammansättning: Styrelsesuppleantens namn ska vara Lars- 

          Olov Jonsson (ej Jan-Olov) 
                     2. s. 7 Föreningar inom distriktet: Föreningen Arbrå Boule Club som tillkommit  
                        under året tillhör Gävleborgs Län, (ej Dalarnas Län)    
                     3. s.7 Distriktsrepresentation/seriespelet/öppen 
          Mälardalens PS, Gripsholms BS samt Klotskallarna representerade i 

         Division 1 mellersta. (ej Bordeaux BC) 
 
       b)  Kassaberättelsen 
 Kassaberättelsen för det gångna året lades till handlingarna. 
 
§   7  Revisionsberättelse 
 Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.    
  
§   8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslöt efter förslag från revisorerna 

-  att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkning 
-  att resultatet överföres i ny räkning  
-  att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003-01-01−2003-12-31  

 
§   9  Styrelseförslag, motioner samt stadgeändring 
 Inga förslag eller motioner förelåg. 
 
§  10  Beslut om verksamhetsplan för 2004 
 Verksamhetsplanen fastställdes utan ändringar eller tillägg. 
 
§  11  Beslut om avgifter för 2005 
 Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift om 600:- per förening fastställdes. 
 
§  12  Beslut om budget för 2004 
 Budgeten godkändes. 
 
§  13  Val av 
          a)  Distriktsordförande på 1 år 
 Till Ordförande valdes Marianne Henriksson (LBJ), Omval 
          b)  Två ledamöter på 2 år vardera 
 Till ledamöter valdes: 
 Björn Knösch (MBC), Omval 
 Lennart Andersson (GÄS), Nyval    
         c)  Två ledamöter på 1 år vardera 
 Till ledamöter valdes: 
 Siverth Henriksson (LBJ), Omval 
 Britta Olby (MOR), Omval 
      Forts… 



 
         d)  En ledamot,fyllnadsval på 1 år 
 Till ledamot valdes: 
            Harry Hugosson (GRI), Nyval 
        e)  Två styrelsesuppleanter på 2 år vardera 
 Till styrelsesuppleanter valdes: 
 Lars-Olov Jonsson (BLK), Omval 
 Bernt Malm (MBC), Omval 
        f)  En revisorssuppleant på 1 år 
 Till revisorssuppleant valdes: 
 Ulf Gustavsson (BBK), Omval 
 (Christer Söderlind är Upplands Idrottsförbunds utsedde revisor) 
        g)  Tre ombud till förbundsårsmötet (SBF) utöver styrelserepresentanter 
 Till ombud till förbundsårsmötet valdes: 
 Margaretha Lind (ÖSK ) 
 Berth Jansson (ÖSK) 
 Sven Flodström (MOR) 
 
       h)  Tre ledamöter (varav 1 sammankallande) i valberedningen på 1 år vardera 
 Till ledamöter i valberedningen valdes: 
 Lars Bylund (KRY), sammankallande 
 Tord Jacobsson (BLK)  
 Pia Samuelsson (UPS) 
 
§  14  Övriga frågor 
 Anmälningsavgiften för distriktsserien till SBF 
      Till diskussion togs upp om det är rimligt att anmälningsavgiften för  

     distriktsserien betalas till SBF då arbetet med serien helt och hållet utförs av  
     distriktet, som för detta tilldelas en relativt liten del av anmälningsavgiften.    
     Förslag framfördes att såväl anmälningsavgifter som arrangemang sköts av 
     distriktet i framtiden. Beslut i frågan hänskjuts till nästa årsmöte. Årsmötet  
     rekommenderade dels att frågan tas upp på SBF:s Bouleting och dels att  
     styrelsen uppdrar åt Harry Hugosson (SBF:s regelkommitté) att utreda 
     om förslaget är genomförbart. 
 
Disciplinnämnden   
     På förekommen anledning ställdes frågan om formerna för hur disciplin- 
     frågor hanteras i distriktet. Nämnden har hitintills inte haft några rutiner för  
     arbetet varför styrelsen åtog sig att sammankalla och informera om hur disci- 
     plinnämnden framledes ska agera.  
 
Klubbrepresentation vid SvBF:s årsmöten 
     Av distriktets 43 bouleklubbar fanns endast 16 representerade vid årsmötet     
     varför frågan om åtgärder för att öka representationen diskuterades. Eventu- 
     ellt kan en motion om avgifter för klubbar som uteblir eller andra åtgärder bli  
     aktuella. Frågan kommer att beredas av styrelsen.    
 
 
     Forts… 
 



 
Anmälda lag som uteblir vid tävlingar 
    Ett växande problem som flera arrangörer haft erfarenhet av var att anmälda  
    lag uteblivit utan att meddela detta och/eller att lag som beställt luncher ute-   
    blivit eller förnekat att de beställt, varför frågan ställdes om vad arrangören  
    kan göra. SvBF:s kassör gav rådet att arrangörerna i inbjudan anger att 
    anmälan är bindande och att fakturera lag/klubbar för uteblivna spel/lunch- 
    avgifter. 

 
§  15  Prisutdelning 
 Styrelsen meddelade att prisutdelningen till distriktets framstående placeringar  

kommer att ske vid seriespelet i Gävle. 
 
 
§  16  Avslutning 
 Ordförande för mötet tackade alla närvarande och förklarade årets distriktsmöte  

för avslutat.  
 

 
 
 
 
 
 
          ____________________________ _______________________________ 
          Britta Olby / sekreterare  Sven Flodström / ordförande 
 
 
 
 
 
 
          _____________________________ _______________________________ 
          Berth Jansson / justerare  Kenneth Tengström / justerare 


