
 
 

 
 

Årsmötesprotokoll 
 
 
Protokoll fört vid Svealands Bouleförbunds årsmöte den 23 mars 2003. 
Närvarande föreningar:   Örsundsbro SK (ÖSK), Eskilstuna BPS (EBP), Hedemora BS  
  (HED), Kungör (KÖR), Bollnäs BK (BLK), Föreningen Gästa- 
                                           budsboularna (GÄS), Steel Bouleförening Sandviken (STL),   
                                           Upsala PC (UPS), BC Bordeaux (BRX), Flens BF (FLE),  Mer- 
                                           länna BC (MBC), Ssk KRYL-Boulearna (KRY), Mora-Orsa BS  
                                           (MOR), BK Esplanad, Gävle (ESP), La Boule Joyeuse (LBJ),  
                                           Boliden Boule-klubb (BBK) samt styrelsen för Svealands  
                                           Bouleförbund. 
 
§   1  Mötets öppnande 

Marianne Henriksson förklarade årsmötet för öppnat och hälsade alla förenings-
ombud och representanter välkomna. 

 
§   2  Upprop av ombud och justering av röstlängden 
 Årsmötet utgjordes av ombud från 15 föreningar med totalt 39 röster. 
 
§   3  Fråga om mötets behöriga utlysande 
 Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
 
§   4  Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande för mötet 
                     Till ordförande valdes Eric Ericsson (EBP) 
 

b) Sekreterare för mötet 
Till sekreterare valdes Britta Olby (MOR) 

         
c) Två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Leif Johansson (UPS) samt Kenneth 
Tengström (HED). 

 
§   5  Fastställande av dag och arbetsordning 
 Dag och arbetsordning fastställdes utan ändringar eller tillägg. 
 
§   6  Förvaltningsberättelse 

a) Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för det gångna året lades till handlingarna utan tillägg. 



b)  Kassaberättelsen  
Kassaberättelsen för det gångna året lades till handlingarna. 

       
§   7  Revisionsberättelse 

Då ingen av revisorerna kunde närvara lästes deras revisionsberättelse upp. Ett 
särskilt yrkande gjordes om att till protokollet föra en anmärkning om att 
handlingarna inte skickats ut i tid.  

       
§   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 2002-01-01 – 2002-12-31 

 
§   9  Styrelseförslag, motioner samt stadgeändring 
                     Motion: styrelsens förslag: Gällande stadgeändring av styrelsens sammansättning. 
                     Motionen är ställd till SvBF:s årsmöte  
                     Årsmötet beslöt 
                     - att nuvarande stadgelydelse enligt Kap 3 Distriktsstyrelsen § 15 ändras till att  
                       ”Distriktsstyrelsen består av ordförande, 8 övriga ledamöter samt 2 suppleanter”. 
                     - att texten ”Avsikten är att suppleanterna enbart ska inträda i styrelsen vid  

  ordinarie ledamots avgång ur styrelsen under innevarande mandatperiod.” läggs 
  som fotnot. 
  Övrigt lika enligt fortlöpande stadgelydelse. 
- att denna stadgeändring skall gälla omgående från och med verksamhetsåret 2003. 

 
                     Motion: Regeländring för nyttjande av miniorklot (ny minsta diameter) 
                     Motionen är ställd till Sv BF:s årsmöte. 
                     Årsmötet biföll motionen i sin helhet med förtydligandet att regeländringen endast  
                     gäller Svealandsdistriktet. Kloten får således ej användas vid tävlingar utanför  
                     distriktet. 
 
                     Motion: gällande spelsystem  
                     Motion: förändring av distriktets seriesystem inom Allsvenskan 
                     Båda motionerna ställda till Sv BF:s årsmöte behandlades gemensamt.  
                     Årsmötet beslöt 

- att tillsätta en utredning 
- att styrelsen utser arbetsgruppen och ger direktiv för utredningsarbetet 

 
§  10  Beslut om verksamhetsplan för 2003 
                    Verksamhetsplanen  godkändes. I anslutning till punkten ”Tävlingsverksamhet”  
                    betonades behovet av fler dam- och veterantävlingar. 
 
§  11  Beslut om avgifter för 2004 
                    Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift om 600:- bifölls. 
 
§  12  Beslut om budget för 2003 
                    Budgeten godkändes. Då utlovat tillskott från SBF ej fastställts vid tidpunkten för  
                    årsmötet uppmanades styrelsen att hellre stryka i verksamheterna än att överskrida 
                    budgeten.                                                                                                  Forts…                            



§  13  Val av  
 

a) Distriktsordförande på 1 år  
          Till Ordförande valdes Marianne Henriksson (MÄL), Omval 

          b)   Fyra ledamöter på 2 år vardera  
          Till ledamöter valdes: 
          Kenneth Mellin (ÖSK), Omval  
          Rolf Carlsson (PAN), Omval 
          Therese Göthe (ÖSK), Nyval 
          Joakim Andersson (MBC), Nyval  

           c)  Två ledamöter på 1 år vardera 
          Till ledamöter valdes: 
          Britta Olby (MOR), Omval 
          Siverth Henriksson (MÄL), Omval 
 d)  Två styrelsesuppleanterpå 1 år   
          Till styrelsesuppleanter valdes: 
          Morten Hugaas (HAG), Nyval          
          Lars-Olov Jonsson (BLK), Nyval  
e) En revisorpå 2 år 
          Till revisor valdes: 
          Nilsgöran Stenbeck 
 f)  En revisorssuppleant på1 år 
          Till revisorssuppleant valdes: 
          Ulf Gustafsson (BBK) 
          (Christer Söderlind är Upplands Idrottsförbunds utsedde revisor) 
g)  Tre ombud till förbundsårsmötet (SBF), utöver styrelserepresentanter 

          Till ombud valdes: 
          Leif Johansson (UPS) 
          Bert Jansson (ÖSK) 
          Sven Flodström (MOR) 
h)  Tre ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen på 1 år vardera 
          Till ledamöter i valberedningen valdes Kenneth Tengström (HED),  
          Lars Bylund (KRY) samt Lennart Andersson (GÄS) tillika sammankallande.  
 

§  14  Övriga frågor 
                    Föreningsfoldern 2003 
                    Vid mötet framhölls att foldern  har rönt stor uppskattning för sitt informativa  
                    innehåll.  Föreningsrepresentanterna uppmanades att skicka in kompletteringar  
                    av uppgifter liksom ändringar så att ny informationen ska kunna skickas ut  
                    centralt.  Med anledning av en fråga om varför så få annonser införts i foldern  
                    informerades om att klubbarna skriftligt uppmanats att ”stötta” foldern genom  
                    annonsering, vilket i allmänhet inte uppmärksammats.  
                    Vidare föreslogs att i en kommande folder ta in foton på styrelse och valbered- 
                    ning. 
                    En särskild eloge gavs förteckningen över boulehallar inom distriktet. Ett önskemål   
                    framfördes om att få fördjupade kunskaper om boulehallarna i hela Sverige. Det gav  
                    upphov till förslaget att på SBF:s bouleting uppmana SBF att samla in material om  
                    hallarna, deras tillkomst, stöd från kommunalt håll etc etc.     
                                                                                                                                      Forts… 
 



                    Fråga om sanktion krävs vid klubbutbyte  
                    Siverth Henriksson upplyste om att sanktion inte behöver sökas om inga spelavgifter  
                    tas ut. Däremot vill distriktets tävlingskommitté ha information om att klubbutbytet  
                    görs. Sanktion måste sökas för tävlingar där spelavgifter tas. ”Övertramp” mot  
                    denna bestämmelse kan ge stora följder som t ex att arrangerande klubb får betala  
                    böter och deltagande spelare kan förlora sina licenser. Information om kostnader för  
                    sanktionerad tävling återfinns i SBF:s Tävlingsbestämmelser. 
 
                   SBF:s ” Nytänkarkväll” 
                   Deltagarna informerades om detta forum och uppmanades att delta. 
 
                   Föreningsbidrag   
                   Kassör Kenneth Mellin uppmanade föreningarna att ta kontakt med ”sina” kom- 
                   muner för att få information om och hjälp med att söka föreningsbidrag. Både  
                   Kenneth Mellin och Joakim Andersson erbjöd sig att vara behjälpliga med idéer om  
                   var medel kan sökas också från andra instanser.   
 
§  15  Prisutdelning 
 
                  SvBF:s ordförande Marianne Henriksson delade ut priserna till distriktets framstå- 
                  ende placeringar. Ungdomspriset ”Stor Junior” delades ut för andra gången av SvBF:s  
                  ungdomsansvarige Björn Knösch. Priset delades ut till Eskilstuna Boule Pétanque  
                  Sällskap Junior Sandra Ericsson för hennes fina insatser i distriktet och i Junior- 
                  landslagets utvecklingsgrupp. 
 
§  16  Avslutning 
                  Ordförande för mötet tackade alla närvarande och förklarade årets distriktsmöte för  
                  avslutat. 
                    
 
 
 
 
 
         ______________________________               ______________________________ 
         Britta Olby / sekreterare                                     Eric Ericsson / ordförande 
 
 
 
 
 
        ______________________________               ______________________________ 
        Leif Johansson / justerare                                   Kenneth Tengström / justerare 
 
  
                    
 


