
Årsmöte 2017/2018 i Lejonkulan Petanque Club   org.nr: 822003-2158 

Tid                      15 november 2018 19.00 – 20.00 

Plats                   Boulehallen, Linköping 

Närvarande        Enligt bilagd närvarolista 
  

§ 1                       Upprop och fastställande av röstlängd  

                            Efter upprop fastslog årsmötet röstlängden till 33 medlemmar jämte 
                            ordföranden. Se bilaga.  

§ 2                       Fråga om mötets behöriga utlysande  

                            Fastslog årsmötet att mötet har utlysts i god tid och i enlighet med 
                            föreningens stadgar.  

§ 3                       Fastställande av dagordningen  

                            Fastställdes föreslagen dagordning.  

§ 4                       Val av ordförande och sekreterare för mötet  

                            Valde årsmötet Johan Nilsson som ordförande och Ulf Bolve som 
                            sekreterare för mötet.  

§ 5                       Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens 
                            protokoll tillika rösträknare  

                            Valde årsmötet Gitten Råsander och Åke Lindell till justeringsmän 
                            och rösträknare.  

§ 6                       Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret  

                            Efter föredragning och frågestund fastställde årsmötet berättelsen.  

§ 7                       Årsbokslut  

Föredrog kassören föreningens bokslut för det gångna 
verksamhetsåret. 
Efter några frågor och förtydliganden fastställde årsmötet 
bokslutet.  

§ 8                       Revisionsberättelse  

                            Föredrog revisor Jan Åsberg revisionsberättelsen.  



§ 9                       Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen den tid 
som 
                            revisionen omfattar  

                            I enlighet med förslag i revisionsberättelsen beviljade årsmötet 
                            styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

§ 10                     Inkomna motioner och förslag väckt av styrelsen  

Inkommen motion från Curt Ziemke, gällande förslag till 
omarbetning av avgiften knuten till seriespel.  

                            Efter diskussioner och genomgång av styrelsens svar yrkades bifall 
                            till motionen.  

                            Beslut fattat i enlighet med styrelsens svar på motionen.  

Styrelsen föreslog en rättelse i stadgarna för att dessa på ett 
riktigare sätt skall reflektera den logiska ordningsföljden av 
punkterna för årsmötet.  

                            Efter diskussioner och genomgång av styrelsens förslag yrkades 
                            avslag på förslaget.  

                            Beslut Mötet beslutade att avslå styrelsens förslag till 
stadgeändring.  

§ 11                     Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 - 2019  

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till verksamhetsplan för 
2018-2019. 

                            Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för 2018-2019 med följande justeringar:  

                            Under Mål 
                            1.  ”allvarliga” byts mot ”seriösa”. 
                            2.   att tävlingsspel ska omnämnas                            

                            Under Seriespel och Svenska cupen 
3.klubbens målsättning är att ha lag i de högsta serierna saknas i 
texten  

                            Under Övrigt 
                            4. Sista punkten skal relatera till vår verksamhet.  

§ 12                     Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret  

                            Föredrog ordföranden styrelsens förslag till budget för kommande 
                            verksamhetsår.  



                            Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för 
                            verksamhetsåret 2018-2019.  

§ 13                     Fastställande av medlemsavgift för 2019  

                            I enlighet med styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter 
                            fastställdes medlemsavgiften för 2019 till:  

                            Medlemsavgift senior                        400 kr (inkl licens) 

                            Medlemsavgift senior förstagångs    150 kr (inkl licens) 

                            Medlemsavgift junior                         100 kr (inkl licens) 

                            Medlemsavgift familj                         800 kr (inkl licens) 

                            Stödmedlem                                      150 kr  

§ 14                     Val av föreningens ordförande för en tid om ett år  

                             Valberedningens förslag: Omval av Johan Nilsson  

Valde årsmötet Johan Nilsson till ordförande för kommande 
verksamhetsår.  

§ 15                     Val av två styrelseledamöter om vardera två år  

                            Valberedningens förslag: 

                            Johan Björling (nyval) och Ulf Bolve (omval).  

                            Valde årsmötet Johan Björling och Ulf Bolve som styrelseledamöter 
                            på två år.  

§ 16                     Val av styrelseledamot om ett år  

                            Valberedningens förslag: 

                            Martin Dahl (fyllnadsval).  

                            Valde årsmötet Martin Dahl som styrelseledamot på ett år.  

§ 17                     Val av suppleant till styrelsen för en tid om ett år 

                            Valberedningens förslag: Mari Milton (nyval)  

                            Valde årsmötet Mari Milton till styrelsesuppleant på ett år.  

§ 18                     Val av revisor och revisorssuppleant för en tid om ett år  



Valberedningens förslag: Omval av Jan Åsberg som revisor och 
omval av Bo Eriksson som revisorsuppleant på ett år.  

Valde årsmötet Jan Åsberg som revisor och Bo Eriksson som 
revisorssuppleant för ett år.  

§ 19                     Val av två ledamöter till valberedningen för en tid om vardera 
ett år  

Valde årsmötet Göran Gustavsson och Gebbe Björkman till 
valberedning för ett år med Göran Gustavsson som 
sammankallande.  

§ 20                     Prisutdelning  

                            Vandringspriser delades ut till alla vinnare 
                          

Singel  Claes Nilsson 

Junior  Felicia Björling 
 

MixedTrippel  Inger Björling, Göran Gustavsson, Arne 
Johansson 

Dubbel   Gabriella Karp & Mats Lindgren 

Skytte   Håkan Johnsson 

 

Pengapriser som tillfallit klubben från DM tillfaller de som genererat 
dessa genom en DM-seger. Våra guldmedaljörer vid DM 2018 var: 

Skytte Dam  Ann Gustafsson 

V55MixedDubbel  Eva & Ulf Bolve 

DamSingel  Monica Eriksson 
 

V65 MixedTrippel Birgitta Ziemke, Ulf Lindner, Lennart Andersson 

 

Under denna punkt passade styrelsen på att avtacka Mats Lindgren 
och Ann Gustafsson med en blomma för nedlagt arbete i styrelsen. 

§21                      Övriga frågor  

                            Det framfördes synpunkter om att bana 1-2 i hallen har för mycket 
                            löst grus. Ordförande redogjorde för läget gällande kommande SM 
                            i Linköping, där vi kan, om vi så beslutar, hjälpa till med vissa 
                            begränsade insatser mot ersättning. Detta blir aktuellt att ta 



ställning 
                            till i början av 2019, då i separat forum. 
                            Inga övriga frågor togs upp.  

§22                      Mötets avslutande  

                            Tackade ordföranden årsmötet och förklara mötet avslutat samt 
bjöd 
                             in till kaffe och räkmacka 

 

 

Linköping 16 november 2018  

  

…………………………. 

Ulf Bolve 

Mötessekreterare  

Justeras 

……………………                 ………………………                  …………………………… 

Johan Nilsson                        Gitten Råsander                          Åke Lindell 
Ordförande                             Justeringsman                            Justeringsman 

  

  

  

Bilaga till Årsmötesprotokoll 2017/2018 i Lejonkulan Petanque Club 

  

Röstlängd och närvarande. 

  

Johan Nilsson 

Mats Lindgren 

Ulf Bolve 

Inger Björling 

Ann Gustafsson 

Lennart Andersson 

Johan Björling 

Stefan Blom 



Peter Burlin 

Martin Dahl 

Siv Eriksson 

Bo Eriksson 

Berit Ermanno 

Göran Gustavsson 

Arne Johansson 

Göthe Johansson 

Birgit Johansson 

Håkan Johnsson 

Gabriella Karp 

Rasmus Kling 

Åke Lindell 

Mari Milton 

Per Nordström 

Anna Oldbring-Jonsson 

Harriet Peterson 

Tommy Philipsson 

Gitten Råsander 

Ivan Stipic 

Curt Ziemke 

Birgitta Ziemke 

Inger Årnfelt 

Lars-Erik Årnfelt 

Jan Åsberg 

Torkil Åsenhed 

  

33 närvarande medlemmar jämte ordförande 

  

 


